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 وسياسات العدوان على اهلوية والذاكرة اجلماعية 9191ثورة 

 د.إبراهيم البيومي غامن
اجمليدة هدًفا لسياسات العدوان على الذاكرة اجلماعية للمصريني، ولكل املهتمني هبا، ومل تسفر البحوث  9191ال تزال ثورة 

ن تلك الثورة منذ اندالعها قبل ما ة سنة وإىل اليقوم عقن إمجقاع وأق  أو مقا يشقبه اإلمجقاع القوأ  حقول السقردية والدراسات ع
الكقربى هلققا. ومققن س مل تسقتقر يف الققذاكرة اجلماعيققة للمصقريني حققىت اليققوم أيًضقا روايققة مركزيققة تتسقم ةلشققمول واإلهلققام والعدالققة 

ا لة قامت ضد االحتالل األجنيب واالستبداد الداخلي يف آن واحد، وال عن مقاصدها واإلنصاف، ال عن التوصيف العام لثورة ه
 .الكربى، أو حىت عن زعما ها التارخييني، وعما قامت به الفئات االجتماعية املختلفة يف صنع أحداثها

أم مصرًًي وأنًيا منعزاًل؟ وهل  م علمانية أم إسالمية؟ وهل كانت حدًًث قومًيا عربًيا إقليمًيا منفتًحا، 9191هل كانت ثورة 
كانت ثورة من أجل التحرر الوأ  من احملتل الربيطاين، أم من أجل بناء الوحدة الوأنية بني املسلمني واألقباط؟ أم كانت ثورة من 

 أجل االستقالل احلضاري الشامل؟
ي نعم، وال. ومل تتكون منطقة وسطى ومركزية تتجمع فيها حصقا د  هذه التساؤالت وما يشبهها، ال تزال عالقة بني حدَّ

البحوث والدراسات حول الكليات الكربى هلذه الثورة يف الذاكرة اجلماعية للمصريني؛ حبيث تتوارثها األجيال املتعاقبة دون أن 
سوف تعشش فيها الشكوك املهلكة، ودون أن تدميها سياسات تشويه الذاكرة وتزييف التاريخ. وال أظن أن هذه احلالة املرضية 

 .نتمكن من اخلروج منها يف املستقبل القريب، ما مل نتمكن من معاجلة األسباب اليت أنتجتها وال تزال تعيد إنتاجها
السياسقة »يسعُفنا يف التعرف على أهم تلك األسباب من مفاهيم القااث السياسقي اإلسقالمي؛ مفهومقان متققابالن  قا: 

هي خترج احلل من الظامل، وتدفع كثريًا من املظامل، وتردع أهل الفساد، ويتوصل هبا إىل أما األوىل ف«. السياسة الظاملة»و« العادلة
املقاصد الشرعية. وأما الثانية فالشرع حيرمها؛ ألهنا تضيع احلقوق، وتعطل احلدود، وجترئ أهل الفساد، وتعزز نزعات االنقسام 

 .والعناد
؛ وهو «سياسة الذاكرة»م االجتماعية والسياسية احلديثة، وهو مفهوم ويسعفنا يف هذا املوضوع ذاته واحد من مفاهيم العلو 

مشتل من مصادر معرفية متعددة، منها: احلقل الفلسفي، وبعض النتا ج اليت كشفت عنها معامل علم النفس العالجي )حالة 
ع العلوم االجتماعية والعلوم السياسة املريض هنري مواليسون(، وعلم النفس االجتماعي. س َوَجَد هذا املفهوم أريقه لكثري من فرو 

املتطورة يف عديد من بلدان العامل، ليس منها بلداننا العربية، وال حىت مصرقق حاشا هلل اليت ال تزال جامعاهتا تقلد نظرًيت سياسية 
 .واجتماعية عتيقة وجتاها بعد أن عفى عليها الزمن منذ زمن

، إال أن النقلة النوعية األخطر يف «سياسة الذاكرة»يف التأصيل النظري ملفهوم  ورغم أ ية الطروحات الفلسفية واالجتماعية
-Opto – علم اجلينات الضو ي»هذا امليدان جاءت من معامل التحليل النفسي، حيث استخدم الباحثون أريقًة تسمى 

genetics» وذلك هبدف حث خالًي معينة على ، ومبوجب هذه الطريقة يتم التحكُم ةخلالًي يف النسيج احلي بواسطة الضوء؛
، ويف النهايقة اسقتطاعوا حقذف القذاكرة القيت تسقببت ةخلقوف. ولكقنهم «األسقتيل كقولني»إفقراز كميقات معينقة مقن مقادة تسقمى 

                                                                 

   على الرابط التايل: 15/5/1091نشرت هذه املقالة ألستاذان د.إبراهيم البيومي غامن على موقع "إضاءات" بتاريخ ،http://cutt.us/WW6Fi   
  القومي للبحوث االجتماعية واجلنا ية. أستاذ العلوم السياسية، ومستشار املركز 

http://cutt.us/WW6Fi
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اكتشفوا أيًضا من التجربة أن الذاكرة فقدت الكثري من خمزوهنا، ومن هناك شرعوا يف البحث عن أريققة أخقرى لعقالج اخلقوف 
 .لعصبية أبساليب غري دوا ية، وأيًضا للتأثري على الذكرًيت بشكل دقيلوالنوةت ا

وبفضل تلك اخلربة املعملية والنظرية وأمثاهلا اكتشف علماء السياسة واالجتماع مركزية الذاكرة يف خمتلف النظم السياسية، 
طة السياسققية لتققربر هبققا وجودهققا وتنشققط دميقراأيققة كانققت أم ديكتاتوريققة، لكققن لققيس ألن الققذاكرة عققرد أداًة أيعققة يف يققد السققل

أيديولوجيتها حسب ما تراه يف ضوء ضغوط الواقع، بل أيًضا ألهنا أحد مكوانت الفعل السياسقي الرمسقي القذي يسقخأجر أجهقزة 
جم عنها أو الدولة األيديولوجية يف خدمة السلطة واختياراهتا، إىل احلد الذي جيعلها تتحكم يف ثقافة التذكر والسلوك السياسي النا

  .املرتبط هبا
ُُ فرًعقا قا ًمقا بذاتقه مقن فقروع علقم « سياسقة القذاكرة»يف مدارس العلوم السياسية املتطورة خارج بالدان، يكقاد مفهقوم  يصقب

السياسة والعلوم الفلسفية واالجتماعية، مبداخلها املعرفية املتعددة. ويرجع الباحثون يف هذا املوضوع بكثرة إىل كتاةت كل من 
، وهو أيًضا «نظرية الذاكرة املُتالعب هبا»، وبول ريكور مؤلف كتاب «نظرية الذاكرة اجلمعية»وريس هالبفاكس مؤلف كتاب م

، وهلموت كونيش مؤلف كتاب «نظرية الذاكرة احلضارية»، وًين أمسن مؤلف كتاب «الذاكرة التاريخ النسيان»صاحب كتاب 
ستاذة علم االجتماع يف جامعة والية كاليفورنيقا وصقاحبة املؤلفقات املتعقددة يف نققد ، وساندرا هيل أ«نظرية الذاكرة السياسية»

 .سياسات النظم االستبدادية التواتليتارية
يف الذاكرة اجلماعية للمصريني؛ بني كوهنا ثورة  9191حتالفت علةُ اأَلدجلة مع علةأ االستبداد يف متزيل التوصيف العام لثورة 

وإسالمية يف رأي البعض اآلخر. وبني كوهنا أضخم عامل فعال يف بناء القومية املصرية، وكوهنا حلظة جتلي  علمانية يف رأي البعض،
 .اهلوية اإلسالمية اجلامعة للمصريني

ومن األسف األسيف أن أغلب أساتذة العلوم االجتماعية والسياسية يف اجلامعات املصقرية والعربيقة ةسقتثناءات قليلقة؛ مل 
ن يف تطوير فكرة أصيلة يف هذا اجملال ليدرسوها لطالهبم، ال ةالستناد إىل املرجعية املعرفية الااثية اليت تركز على يفلحوا حىت اآل

يف مقققدارس العلقققوم االجتماعيققة والسياسقققية األوروبيقققة « سياسقققة الققذاكرة»مفهققومي العقققدل، والظلقققم، وال ةلرجققوع إىل أروحقققات 
مسع عن مفهوم سياسة الذاكرة وتطبيقاته السياسية أساًسا؛ ألنه ال يزال مستغرًقا يف النقل  واألمريكية، بل إن أغلبهم قد ال يكون

والامجة من كالسيكيات تلك العلوم من أمثال: ماركس، ودوركامي، وماكس فيرب، وموريس دوفرجيه، وةريتو، وموسكا، وميشلز، 
 .وغرامشي، وأملوند، وديفيد إيستون، وهلم جرا من أمثاهلم

عقن القدعوة لتقليقد أروحقات أسقاتذة العلقوم االجتماعيقة  -ألسباب كثرية شرحُتها يف مناسبات أخقرى-أبعد ما أكون  أان
 والسياسية خارج بلدان األمة اإلسالمية وعتمعاهتا، وتفسري أحوالنا بنقل نظرًيهتم. وهلذا غالًبا ما أقدم املفاهيم األصيلة واملشتقة

ى غريها من املفاهيم الوافدة أو املستوردة. وأحيااًن ال أرى أبًسا من توظيف بعض املفاهيم الوافدة إذا  من واقع عتعاتنا املعاصرة عل
 .كانت أكثر مباشرة، وبشرط أن تتفل مع املفاهيم األصيلة يف تفسري الظواهر وتعليلها وأرح بدا ل ملعاجلتها

« السياسققة العادلقققة»، و«سياسققة الققذاكرة»عفنا مفققاهيم م يف الققذاكرة اجلماعيققة اليقققوم، تسقق9191وةلعققودة إىل حالققة ثققورة 
، يف تفسري وتعليل هذه احلالة السابل وصفها. فهذه احلالة اليت تفتقد اإلمجاع الوأ ، وتفتقر حىت اليوم إىل «السياسة الظاملة»و

الستبداد. وقد فعلت هااتن العلتان سردية كربى ال منازعة فيها بشأن تلك الثورة، مردها إىل علتني مزمنتني: علة األدجلة، وعلة ا
 .م1099م إىل ثورة 9191فعلهما يف كتابة اتريخ الثورة، وال تزاالن تفعالن فعلهما يف كتابة وقا ع التاريخ املصري من ثورة 

وهنا ثورة يف الذاكرة اجلماعية للمصريني؛ بني ك 9191حتالفت علةُ اأَلدجلة مع علةأ االستبداد يف متزيل التوصيف العام لثورة 
علمانية يف رأي البعض، وثورة إسالمية يف رأي البعض اآلخر. وبني كوهنا أضخم عامل فعال يف بناء القومية املصقرية، يف رأي 



7 

 

مؤرخ كبري مثل أمحد عزت عبد الكرمي، وكوهنا حلظة جتلي اهلوية اإلسالمية اجلامعة للمصريني كما يف رأي مؤرخ كبري آخر هو زكرًي 
، وكما يف رأي ُكتاب كبار أيًضا مثل حممد حممد حسني، وأنور اجلندي. وبني كوهنا حلظة توهج الوأنية املصرية سليمان بيومي

اخلالصة من أي انتماء آخر كما صورها لويس عوض مثاًل، وكوهنا حلظة التعبري عن االنتماء القومي األوسع ملصر كمقا صقورها 
ضقي بصقاحبه إىل أهنققا ثقورة حضقارية شقاملة، تعقرب عقن اهلويقة احلضقارية، والكرامققة الرافعقي مقثاًل. يف حقني أن النظقر املوضقوعي يف

 .الثقافية، واحلرية، واالستقالل التشريعي والسياسي مًعا كما أوضحنا يف مقالنا السابل
ة مققن جققرى وهقذا احللققُف بقني علَّققيت األدجلقة واالسققتبداد هقو الققذي شقوَّه أيًضققا زعمقاء الثققورة يف ذاكقرة املصققريني، ويف مقدمق

أبدواهتا العدوانية على حذف ما يشهد له ةإلخالص واإلميان ةإلسالم، « سياسة الذاكرة»تشويههم سعد ةشا زغلول. وعملت 
وبعظمة النظم اإلسالمية ومنها نظام اخلالفة، ونظام الوقف مثاًل، ودفاعه اجمليد عن نظام الوقف يف الربملان، وقيامه هو نفسقه 

مبا يف ذلك بيت األمة، كي يصبُ بيت األمة على حكم ملك هللا تعاىل، كل ما من هذا القبيل جرى حذفه.  بوقف مجيع أمالكه 
كما عملت سياسة الذاكرة أيًضا أبدواهتا االستبدادية اإلقصا ية على تنزيه سعد من كل عيب ونقص، وجعلته فوق مستوى البشر 

 .وال جيوز عليه اخلطأ
يني واملثقفني واألدةء واإلعالميني والسياسيني والفنانني مل تنجُ حىت اليوم يف أن جتاح سياسة إن أغلبية النخبة من األكادمي

 .للذاكرة اجلماعية تتسم ةلعدالة واالستقامة
والذي حدث هو أن خصوَمه السياسيني منذ انقسام الوفد واألحرار الدستوريني رَمْوهُ بكل نقيصٍة، وأن سعًدا نفسه وأنصاره 

 يوفروا من خصومهم أحًدا. وعمد كلُّ فريٍل إىل شطب الفريل اآلخر من الوعي العام بكل وسيلة وصقلت إليهقا يقده؛  بدورهم مل
م تولت اجلماعُة احلاكمة اجلديدة 9151كلما وصل هو إىل السلطة أوال العهد امللكي، حىت إذا قام انقالب/ ثورة يوليو/ متوز 

يوليو. ووظفت أجهزة الدولة األيديولوجية كلها: من  15وبدء كتابة التاريخ من ليلة مهمة شطب اجلميع، وإزاحة كل السابقني، 
تعليم وثقافة عامة، وإعالم ومتاحف، وأعياد، واحتفاالت ومهرجاانت؛ كل ذلك من أجل إثبات ذات واحدة فقط حلت مكان 

 .م9127أن هزمية حبجم كارثة مجيًعا، وهذه الذات هي شخص الزعيم، حىت لو جلبت زعامته للو  9191شركاء ثورة 
م، 9191واحللُف ذاته بني عليت األدجلة واالستبداد، هو الذي قام على تشويه أدوار القوى االجتماعية اليت شاركت يف ثورة 

 فطمَس أدواًرا وضخَّم أخرى. فالدور املركزي الذي لعبته املساجد والدعوة إىل اجلهاد ضد احملتل األجنيب، وإسهامات نساء مصر
من خمتلف الفئات واجتماعهن يف املساجد بطول مصر وعرضها، وكون ألبة األزهر الشريف هم أول من وضع الصليب إىل جوار 

؛ قد «األًيم احلمراء»اهلالل يف علم واحد، وغري ذلك مما جنده مثاًل يف يوميات الشيخ عبد الوهاب النجار عن الثورة يف كتابه 
وه حذًفا، يف حني قام بعض الذين كتبوا عن دور األقباط يف السياسة املصرية بتضخيم مشاركتهم أمسه املؤرخون العلمانيون وحذف

، ليس لكوهنم من عموم املصريني، وإمنا لكوهنم أقباأًا، وهذا خبالف واقع احلال كما نقرأه يف الكتاةت التارخيية 9191يف ثورة 
ناء الذاكرة اجلماعية عن الثورة، وهقي كتقاةت اندرة، وهقي تؤكقد علقى أن اليت ابتعدت عن األدجلة، والتزمت سياسة العدالة يف ب

حذف مشاركة األقباط يف الثورة أو هتميشها ليس عداًل، بل هو مناقض للرؤية السياسية اإلسالمية ذاهتا، ولكن تضخيم تلك 
 .ذاكرةاملشاركة وحذف مشاركة قوى اجتماعية أخرى هو عني الظلم، ألنه تزييف للوعي وتشويه لل

سقعد زغلقول يفقاوض »وأهم هذه الكتاةت التارخيية احلكيمة علقى اإلأقالق كتقاةت احلكقيم أقارق البشقري، ومنهقا كتبقه: 
، وغريهققا مققن «املسقلمون واألقبققاط يف إأقار اجلماعققة الوأنيقة»، و«9151، 9155احلركققة السياسقية يف مصققر »، «االسقتعمار

يل من الدراسقات القيت انتهجقت سياسقة عادلقة يف بنقاء القذاكرة املصقرية مقن خقالل مؤلفاته اليت ال تزال تقف وحيدة مع عدد قل
م. وحىت عندما شعر املستشار البشري أنه قد غابت عنه حقيقة إسقهامات إحقدى مجاعقات 9191الوقا ع الكربى بدًءا بثورة 
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صوَّب موقفه، يف حالة اندرة الوققوع بقني احلركة الوأنية خالل العهد امللكي يف قضية االستقالل والتحرر من االستعمار، عاد و 
رجققل عققرف زمانققه »املقؤرخني، وأعققاد إصققدار كتابققه املرجعققي عققن احلركققة السياسققية يف مصققر مبقدمققة جديققدة، تشققهد أبن كاتبهققا 

 .كما يقول أهل التصوف« واستقامت أريقته
ية احلديثة واملعاصرة. ويقوم دلياًل كذلك على أن ما سبل يقوم دلياًل على استبدادية الثقافة السياسية السا دة يف احلياة املصر 

أغلبية النخبة من األكادمييني واملثقفني واألدةء واإلعالميني والسياسيني والفنانني مل تنجُ حىت اليوم يف أن جتاح سياسة للذاكرة 
ف سياسًة عمومية، معيارها العدالة اجلماعية تتسم ةلعدالة واالستقامة. وال هي جنحت يف أن جتعل من سياسة الذاكرة هبذا الوص

لأُكْم َوصَّاُكم بأهأ َلَعلَُّكْم تَق»يف القول، استجابة لقول هللا تعاىل:  َذكَُّروَن  َوإأَذا قُقْلتُْم َفاْعدأُلوا َوَلْو َكاَن َذا قُقْرََبٰ ۖ َوبأَعْهدأ اَّللَّأ َأْوُفوا ۚ ذَٰ
 (.951)األنعام. من اآلية: 

يء مقن هقذا إال القليقل النقادر. وانقدرجت أبغلقب مكوانهتقا يف سياسقات عدوانيقة علقى القذاكرة مل تنجُ تلك النخبقة يف شق
اجلماعية. وقد أسست السلطة االستبدادية هلذه السياسة واستمرأهتا هي األخرى من أجل احتكار السياسات الرمسية لبناء الذاكرة 

مدجًجا بكل أنواع أسلحة النفاق والتزييف؛ حىت غدت أغلبية  وإحاأتها جبدار مسيك من الرهبة والاهيب، ووضعت عليها حرًسا
أدوات بنقاء القذاكرة العموميقة مثقل: األعيقاد القوميقة، واالحتفققاالت، واملتقاحف، وكتقب التقاريخ يف املقدارس، والفنقون والققرواًيت 

 .ك بني أبناء اجملتمعواألفالم الوًث قية، كلها موظفة يف سياسات عدوانية على اهلوية اجلماعية، وعلى ما هو مشا 
وقا ع التاريخ احلديث واملعاصر أثبتت أن سياسات العدوان على اهلوية والذاكرة اجلماعية ألي شعب، مبا يف ذلك الشعب 

 .املصري؛ ميكن أن تبوء ةلفشل الذريع يف هناية املطاف
رص السلطة االستبدادية على أن تضقفي عليهقا فاالحتفال أو العيد أو الفيلم أو املقرر الدراسي أو املناسبة القومية اليت حت

أابًعا مهيًبا، هي تعرب عن اجملد ةلنسبة للبعض، وتعرب عن املذلة واإلهانة للبعض اآلخر الذين مت حذفهم أو هتميشهم إبرهاب 
اد إلحياء ذكرى األيديولوجية وبسياط االستبداد. حىت صار من املضحكات املبكيات أن ينفرد حزب الوفد ةالحتفال بعيد اجله

يف غرفة مغلقة من غرف مقر احلزب! وكذلك احلال ةلنسبة لذكرى سعد ةشا، انهيك عن إسقاط عرد إشارة إىل  9191ثورة 
زعماء آخرين من أمثال والد الشيخني: أمحد وحممود، أقصد الشيخ حممد شاكر وكيل األزهر وقا د الثورة يف مفاوضاهتا مع املعتمد 

 .غياب سعد ةشا يف املنفى الربيطاين أثناء
وال يستسلُم حتالف األدجلة واالستبداد يف األنظمة القمعية بسهولة لسياسات إصالح الذاكرة اجلماعية عندما تظهر؛ بقل 
حيشد كل أسلحته من أجل استمرار احتكار عمليات صنعها وتسفيه دعاوى املعارضني عن املاضي وعن احلاضر أيًضقا، وعقرب 

على املاضي الزا ف؛ حىت لو أدى ذلك لتشويه اهلوية الوأنية مجلة وتفصياًل، وحىت لو أدى ذلك إىل استمرار سياسات اإلبقاء 
حقروب الققذاكرة بققني أبنققاء اجملتمققع الواحققد، وحققىت لققو اسقتنزفت سققلطات االسققتبداد كققل مققوارد الدولققة لتمويققل أدواهتققا وأجهزهتققا 

ة واهلوس االحتفايل إبجنازاهتا الو ية، وتغييب أمساء بعض أبطقال األحقداث، األيديولوجية يف متويل سياسة العدوان على الذاكر 
واألماكن، وأمس بعض املعامل التارخيية، وحظر خطاب بعينه، وفرض تعاليم وأنية ودينية معينة، وما إىل ذلك من سياسقات 

 .همصممقة، خصيصقًا، الخااع ذاكرة بديلة، ولفرض النسقيان ةلعنف على اجملتمع أبسر 
واكتشفت سلطات االستبداد أيًضا أن التكنولوجيا الرقمية ميكن أن تسهم بفاعلية يف إتالف الذاكرة اجلماعية فلم تتوان عن 
تسخريها هي األخرى لفرض النسيان ةلقوة، يف حماكاة مأساوية وعلى نطاق عتمع أبسره ملا حدث مع املريض النفسي هنري 

 .مواليسون
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ديث واملعاصر أثبتت أن سياسات العدوان على اهلوية والذاكرة اجلماعية ألي شعب، مبا يف ذلقك ولكن وقا ع التاريخ احل
الشقعب املصقري؛ ميكقن أن تبقوء ةلفشققل القذريع يف هنايقة املطقاف، وذلقك عنققدما تقنهض ققوى اإلصقالح األصقيلة ومجاهريهققا يف 

ا جبهققود هتقدف إلعقادة اكتشقاف قصقص املاضققي مواجهقة سياسقات أي نظقام قمعقي يعتقدي علققى القذاكرة اجلماعيقة، وذلقك إمق
وتصويب سرديته التارخيية، أو هتدف لدحض األةأيل اليت روجتها السلطة يف وقت ما، أو إلزاحة ما أحدثته من تزييف وتشويه. 

ذه الثقورة م، حىت ال يظل املاضي التارخيي هلق9191فهل يتحقل هذا احللم على األقل ةلنسبة ملوروث الذاكرة املشوهة عن ثورة 
 العظيمة موضوًعا لتأويالت تتصادم وحتاب فيما بينها وتغذي سياسات العدوان على الذاكرة اجلماعية للمصريني؟

ويف هذا اإلأار، فقد شهدت الساحة الثقافية واإلعالمية املصرية احتفاءات متعقددة مبئويقة الثقورة منقذ هنايقة العقام املاضقي 
ى رأسها وزارة الثقافة بقطاعاهتا وهيئاهتا، ومنابر صحفية قليلة ورقية وإلكاونية، وحزب ؛ قامت عليها مؤسسات عدة عل1093

الوفد ةعتباره حزب الثورة، ومن اجلامعات مل تظهر أي جامعة مصرية يف فعالية من ذلك إمنا احتفت به جامعتان غري وأنيتني: 
امت حفال غنا يا احتفاء ةلثورة، والربيطانية اليت رمبا مل ينتبه أحد إىل األمريكية اليت حرصت على أن تربط مئويتها مبئوية الثورة وأق

 ، وقد حضرت قيادات حزب الوفد يف املؤسسة الربيطانية.9191أن جنسيتها هي جنسية دولة االحتالل اليت قامت ضدها ثورة 

تكاملقة لالحتفقال هبقذه املئويقة عقدت خطقة مأهنقا أ لبعض املقؤرخني، وأعلنقت 1093عقدت وزارة الثقافة ندوة يف ديسمرب 
احتفالية  أوال شهر مارس، وقد شهد هذا الشهر... وةلفعل قامت فعاليات متنوعة ثقافية وفنية نظمتها قطاعات الوزارة، منها:

ها إخقوة دار األوبرا املصرية وندوة أقامها قطاع صندوق التنمية الثقافية.. س كان املؤمتر الدويل )فيه جلسة واحقدة حضقر غنا ية ب
مارس وقدمت فيه حنو من مثانني ورقة أتت على  93-92جلسة مصرية خالصة( الذي استغرق ثالثة أًيم  15عرب من حنو 

ية أشياء كثرية من قضاًي السياسة واجملتمع والثقافة، دومنا أمرين اثنني كأهنما مل يكن هلما وجود يف الثورة وال يف يومنا الراهن: مرجع
 حتدي االستبداد قدميا وحديثا. )راجع ملحقا هبذا األمر يف هناية الفصلية(.اإلسالم وهويته، و 

لقد حاولت بعض هذه الفعاليات استدعاء جز يات متنوعة عن الثورة بدت وكأهنا من ةب النوادر والطرا ف املسلية أكثر 
س األعلى للثقافة واهليئة العامة لقصور منها نقاأا كاشفة عن هويتنا وخصوصيتنا وما أرأ عليها من جديد، لكن فعاليات اجملل

الثقافة على وجه اخلصوص مثلت تطبيًقا واضًحا لسياسات الذاكرة اليت أشران إليها ضمن العدوان على اهلوية والذاكرة اجلماعية 
ألسى أبنه ال جديد للمصريني، ومراجعة سريعة لعناوين اجللسات واألوراق املقدمة يف املؤمتر املذكور وروا ُ توجهاهتا... هتتف ل

 لدى تلك النخبة اليت تصر على أال تقرأ اترخيها وتستلهمه بقدر ما تُقر ه هي ما يعنج هلا أو حتاول أن تفرضه عليه.
لقد مت تعظيم شأن الغناء والفنون التشكيلية والنحت والرواًيت واملسرحيات واألفالم ودور املرأة "اجلديدة" واالحتفاء ةلوأنية 

وكأن ما سبقها مل يكن يعرف احلقوق والرعاية املتبادلة بني  91هلوًيت املتوالدة واملواأنة اجلديدة اليت مت إلصاقها بثورة اجلديدة وا
فئات الوأن، ومل يرد ذكر لفئات اجملتمع احلقيقية اللهم إال ملاما حىت إن األوراق سقط منها دور الطالب واملدارس مثال، أما دور 

ا ه، ودور الطرق واجلمعيات والتكوينات األهلية، ودور احملسنني أبوقافهم وإنفاقاهتم يف صناعة الثورة وتعزيز األزهر وعلما ه وخطب
فعالياهتا املؤثرة، فال ذكر هلذا كله مطلقا، إمنا وجدان هؤالء احملتفلني يستدعون  للذاكرة، ما مل يكن فيها وال يف الواقع ساعتها 

اسي يسمى ةإلسالم السياسي! وبدال من مواجهة االستبداد احلقيقي املمتد من االستعمار ويقحم عليها عدو أيديولوجي وسي
 وامللكية إىل يومنا هذا تُفرد دراسة واحدة للبحث عنه يف ثالثية جنيب حمفوظ وكأنه كان رمزا ال حقيقة أو خياال ال واقعا!

 ه كاتبو هذا التاريخ!إننا بذلك ومن اآلن فصاعدا حباجة ماسة إىل إعادة أتريخ ما أ ل
 

*****
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 قضية االستقالل يف املفاوضات املصرية الربيطانية

(9191-9191) 
 أمحد خلف

االستقالل ينمو ابلتآخي ... ويضمر ابلشقاق "
 "ويستدق

 إلياس أبو شبكة
 مقدمة

قضاًي احملورية والتأسيسية تعد قضية االستقالل من ال
ألي أمة أو شعب، ذلك أن االستقالل مييجأز ويرسم ُهوية 
تلك األمة وذلك الشعب عن غريه، وحيدجأد البقعة اليت 
يَّة يف عالقة األمة أو الشعب  يسكنها، ويُقيم قدًرا من النجأدجأ
ةألمم والشعوب األخرى، واالستقالل كلمة أتيت من القألَّة، 

ملؤثجأرات يف القرارات والتصرُّفات وغريها، أي تقليل ا
فاالستقالل ةلرأي يع  االنفراد به وعدم إشراك الغري فيه، 
واالستقالل السياسي كما تعرجأفه املعاجم هو التحرَّر من أيجأ 
سلطة خارجية، واستقالل بلد ما يع  أنه استكمل سيادته 

ضع يف ذلك وانفرَد إبدارة شؤونه الداخلية واخلارجية، وال خي
 .(1)لرقابة دولة أخرى

واجتماع عموعة من الناس داخل إأار دولة أو قومية 
ة أسباب تتضافر مع بعضها فتكسب  واحدة يعود لعدَّ
ل أو يكون مناسًبا أن يُفرض عليها  مجاعة أو مجاعات تُفضجأ
أن جتتمع مًعا لتشكجأل قومية دون سا ر األقوام األخرى، 

دات انتماٍء ال حصر هلا، وهي وكل "عتمع يتكون من وح
تتنوع من حيث معيار التصنيف، فيكون أساسها الدين أو 

                                                                 

 .ةحث مبركز احلضارة للدراسات والبحوث 
( انظر يف ذلك:  تعريف ومعىن كلمة "استقالل" على موقع قاموس 1)

 ، متاح عرب الرابط التايل: 1091فرباير  11املعاين، اتريخ االأالع: 
http://bit.ly/2SmSkXQ 

املذهب أو املشرب الثقايف أو الطا فة أو يكون أساسها 
اللغة أو اللهجة، أو يكون أساسها اإلقليم أو القبيلة أو 
العشرية أو األسرة أو غري ذلك من معايري التصنيف.. ومن 

كل مرحلة اترخيية وحدة االنتماء هذه الوحدات تظهر يف  
العامَّة اليت تُعترب احللقة الكربى واألساسية اليت يتشكَّل 
اجملتمع وفًقا ملا تُفيده، واليت تُعترب الوحدة احلاكمة لغريها، 
وتتبلور وحدة االنتماء وفًقا لألوضاع التارخيية واالجتماعية 

حها ألن تقوم ةلوظيفة األساسية وأن تس تجيب اليت ترشجأ
للتحدًيت األساسية اليت تُواجه اجلماعة بوحداهتا كافة يف 

، وهذا التبلور كما ميكن أن يكون (2)مرحلة اترخيية معيَّنة"
بصورة أبيعية أو تلقا ية، فإنه ميكن أن يكون بصورة غري 
أبيعية أو هبا قدٌر من االفتعال أو القسر واإلكراه أو 

 التغرير.
رفت هبذا التصور الذي وإذا كانت مصر كدولة قد عُ 

هي عليه اآلن من جتانس جغرايف واجتماعي وحتقٍُّل ملصاحل 
ية هبذا التجمُّع البشري حول هنر النيل  اقتصادية ومادجأ
وإأالل على البحرين األمحر واألبيض، بشكل أساسي منذ 
العصور القدمية أكثر من أي دولة أخرى حوهلا، فإن أهم ما 

وا تقليص نفوذها يف حميطها قام به أعداؤها أهنم حاول
اجلغرايف ويف مستوى عالقاهتا مع العاملني العريب واإلسالمي 
وحوض البحر األبيض املتوسط وهنر النيل، وهذا الذي قاموا 
به قد أصاب مصر بقدٍر كبرٍي من الشلل يف حركتها 
وأتثريها، بل واحلفاظ على أمنها القومي نفسه، وكما يقول 

« مصر»ي: "فالكا ن احلي الذي امسه املستشار أارق البشر 
توجد أمعاؤه خارج جسمه يف اجلنوب، ويَُصوَُّب الرصاص 
إىل رأسه من خارج حدوده املتامخة مشااًل بشرق، ومن هنا 

وإن كانت متجانسة متاًما من الناحية -فإن اجلماعة املصرية 
إال أن القسم الغالب من أمنها  -البشرية والثقافية والتارخيية

خارج حدودها، فهي غري مكتملة، وإن هذه احلدود يقف 
ْت هبا مصر، ليست إال نتاج عمل استعماري غريب  اليت ُحدَّ

                                                                 
أارق البشري، منهج النظر يف النظم السياسية املعاصرة لبلدان العامل ( 2)

 ةختصار. 50-53(، ص ص 1005اإلسالمي، )القاهرة: دار الشروق، 

http://bit.ly/2SmSkXQ


12 

 

، وُرسم هذا احلدُّ يف 9350أقرَّتْه ووقَّعْته معاهدة لندن يف 
لندن، ومل جتتمع الدول األوروبية الكربى على أمر كما 

 .(1)اجتمعت على هذا األمر وقتها"
ل تبدو ذات بُعد نفسي بقدر ما إن قضية االستقال

لديها من بُعد مادي، فهي ذات بُعٍد نفسي من حيث 
الشعور العام ةهلُوية اجلمعيَّة، وحاجة اجلماعة إىل 
االستقالل والتمايز عن الغري، والرغبة يف التوحُّد واستقالل 
قرار اجلماعة واألحقيَّة يف ذلك، وذات بُعد مادجأيٍج أيًضا من 

وافر األسباب املادية اليت تُعني على حتقيل حيث ضرورة ت
هذه املشاعر النفسية، من توافر البقعة اجلغرافية املناسبة من 
حيث املوقع والتضاريس واألمن، وتوافر أسباب القوة املادية 
من حيث الثروة القومية لألمة والقدرة على توفري ما يلزم من 

ضى األمر أسباب الدفاع عن النفس ومهامجة الغري إن اقت
مواجهة مع خصوم أو أامعني يف ثروة األمة وأرضها أو 

 اإلضرار هبا.
وستتناول هذه الورقة قضية "استقالل مصر" من حيث 
ماهية هذا االستقالل وكيف نشأ التصور عن استقالل 
مصر يف العصر احلديث، س تتناول سعي احلركة الوأنية 

اجلانبني لتحقيل هذا االستقالل منخالل املفاوضات بني 
اليت مثَّلت نقطة حتوُّل  9191املصري والربيطاين منذ ثورة 

 9152يف التاريخ املصري احلديث، حىت إلغاء معاهدة 
، وكيف أتثَّر السعي لالستقالل بتغريُّ املناخ 9159سنة 

الدميقراأي وحال اإلرادة الشعبية حضوًرا وغياًة على 
ين عن املسؤولني الرمسيجأني املمثجألني إلرادة  األمة واملعربجأ

 تطلُّعاهتا.
 املسألة املصرية -أواًل 

لعل من املناسب يف مقام احلديث عن قضية استقالل 
مصر يف العصر احلديث ومصادر صياغتها على الوضع 
احلايل أن نعود إىل مذكرة أمني الرافعي اليت وضعها يف 

أثناء التداعي العاملي حلضور مؤمتر الصلُ  9193نوفمرب 
س بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل، وسعي العديد من بباري

                                                                 
 .903املرجع السابل، ص ( 1)

الدول لنيل استقالهلا من خالل التوافل الدويل على ذلك، 
خاصة مع القوى الكربى املستعمأرة، فوضع الرافعي مذكرة 
سياسية تناول فيها املسألة املصرية وأساس سعيها 

عيَّة لالستقالل، سواء عن الدولة العثمانية التابعة هلا مصر تب
، 9339امسيَّة، أو بريطانيا اليت كانت حتتلُّ مصر فعليًّا منذ 

وقد ترجم الرافعي مذكرته إىل الفرنسية وقُدجأمت إىل معتمدي 
الدول يف مصر إلبالغها إىل الر يس األمريكي ولسون 
صاحب املبادئ األربعة عشر الداعية الستقالل الشعوب 

ة رؤساء احلكومات وحقها يف تقرير املصري، وكذلك إىل بقي
 املشاكة يف مؤمتر الصلُ.

بدأ الرافعي حديثه يف املذكرة عن املسألة املصرية ببيان 
أ ية موقعها اجلغرايف وأهنا ملتقى ثالث قارات ومير فيها 
أكرب أريل جتاري يف العامل، ولذلك فقد اهتمَّ هبا العامل ألن 

لذلك استقرَّ تسلُّط أي دولة عليها يؤثر يف التوازن الدويل، و 
على أن جيعلوا مركزها دوليًّا،  9350قرار ساسة أوروة يف 

ويضمنوا استقالهلا مبعاهدة دولية خشية أن تطمُ أنظار 
إحدى الدول إليها، فيؤدجأي ذلك إىل اشتعال احلرب بني 

 أمم متعدجأدة.
من أجل ذلك فإن بريطانيا حني احتلَّت مصر ارتفعت 

فضال عن احتجاج  أصوات االحتجاج من كل صوب،
املصريني ومطالبتهم املستمرة جبالء اإلجنليز عن بالدهم وردجأ 
االستقالل إليها، ةلرغم من اإلجراءات غري الشرعية اليت  

هم.  كانت تُقتَّخذ ضدَّ
بنيَّ الرافعي يف مذكرته أن أساس املركز القانوين ملصر 

، والفرمان الصادر من 9350يعود إىل معاهدة لندن سنة 
، والفرمان املتمم له يف أول 9359اب العايل يف فرباير الب

يونيو من نفس العام؛ فهذه الوًث ل الثالث هي اليت يقوم 
على أساسها استقالل مصر وحترُّرها من سيادة الغري عليها، 
ويشمل ذلك أيًضا أرض السودان اليت يرجع الفضل يف 
بسط السيطرة عليها إىل حممد علي، وأن هذه األراضي  

انت اتبعة لألراضي املصرية منذ عهد الفراعنة، وهو األمر ك
الذي أتيََّد بعدٍد من الفرماانت اليت صدرت حىت سنة 
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ومتنُ حكَّام مصر السيطرة واإلشراف على أراٍض  9311
سودانية، وأن ذلك مل يكن ألسرة حممد علي خاصة، بل 
ملصر أيًضا، وأن أوروة وضعت استقالل مصر حتت 

ةلتايل فإن أيَّ احتالل أجنيب ملصر يكون ضماانهتا، و 
مطبوًعا بطابع عدم الشرعية، ومصداق ذلك أنه عندما 

، وجاءت 9331وقعت االضطراةت يف مصر أوا ل سنة 
إىل اإلسكندرية سفن األسطولني الربيطاين والفرنسي بناًء 
على اقااح فرنسا، اليت اقاحت أيًضا عقد مؤمتر دويل عن 

قد ةآلستانة وقَّع أعضاؤه على الربوتوكول الشأن املصري عُ 
، نصَّ على أن 9331يونيو  15املعروف مبيثاق النزاهة يف 

احلكومات اليت وقَّعت على هذا القرار "ال تبحث عن 
احتالل شيٍء من أراضي مصر، وال على احلصول على 
امتياٍز خاصٍج هبا، وال على نْيل امتياز جتاري لرعاًيها يكون 

رعاًي احلكومات األخرى نْيله" ومع ذلك فإن غري ممكن ل
 9331يوليو  99بريطانيا أخذت تضرب اإلسكندرية يف 

واملؤمتر ال يزال منعقًدا، وقد رفضت فرنسا االشااك يف هذا 
األمر وسحبت أسطوهلا حىت ال تُقتَّهم ةملسؤولية عنه، ونزل 

العايل اجليش الربيطاين إىل الربجأ، وقرَّر املؤمتر تكليف الباب 
إبرسال جنود لقمع الفتنة يف مصر، وانفضَّ املؤمتر على أن 
جيتمع عند احلاجة، فانفردت إجنلاا ةألمر وأخذت تشاط 
على تركيا إلرسال جنودها شروأًا كثرية مل يضْعها املؤمتر، 
ويف هذه األثناء كان اجليش اإلجنليزي يزحف على القاهرة، 

جنليزية إىل الباب العايل حىت إذا دخلها أرسلت احلكومة اإل
تنبئه أبن ال حاجة إىل إرسال جنود ألن جيش عرايب قد 
تشتَّت، وأن جزًءا من اجليش اإلجنليزي استُدعي، فأجاب 
الباب العايل مستفهًما عن رحيل بقية اجلنود اإلجنليز، فلم 

 يتللَّ جواًة، واستمرَّ االحتالل ةقًيا.
تكن له أي صفة  وأوضُ الرافعي أن هذا االحتالل مل

شرعية يف أي حلظة، فمصر مل تكن أرًضا مباحة ال سيادة 
عليها، بل كانت ذات سيادة، وقرَّر مؤمتر اآلستانة أن ال 
ختتصَّ أي دولة يف مصر مبيزة أًيًّ كان نوعها، وإجنلاا مل 
تفتُ مصر أثناء حرب معها، بل أنزلت جنودها حبجَّة 

تنازل أحٌد عن مصر إعادة السلطة إىل اخلديوي، ومل ي
ة على  إلجنلاا، فإن األمة املصرية ما فتئت حتتجُّ بكل شدَّ
االحتالل، والدولة العثمانية كانت حتتج على االحتالل 
وتطالب ةجلالء، ومل توكجأل الدوُل إجنلاا يف احتالل مصر، 
بل قرَّرْت عدم انفراد أية دولة بشؤون مصر، وةلتايل فإن 

يطالبوا بنْيل استقالهلم الداخلي من حل املصريني أن 
واخلارجي مًعا، فتمتُّع مصر ةالستقالل الداخلي وحده 

مل يعُْد كافًيا، ألن مصر أمَّة يزيد  9350بضمان معاهدة 
عدد سكَّاهنا عن ستة عشر مليواًن من عنصٍر واحد، هلم 
قوميَّة معلومة ولغة واحدة، وثروة كبرية، وحيث إن السودان 

ن مصر مبقتضى املعاهدات والفرماانت، غري منفصٍل ع
فضاًل عن أن بني البلدين روابط عديدة جتعل حياهتما 
اد ا، وحيث إن قناة السويس جيب أن  متوقجأفة على احتجأ
تكون حرة دا ًما ومفتوحة يف أوقات احلرب كما يف زمان 

 السلم، فحرية املالحة فيها تع  الدول كلها.
 ختامها واضًحا يف وكان أتكيد مذكرة الرافعي يف

املطالبة جبالء اإلجنليز عن البالد واستقالل مصر والسودان 
 .(1)استقالال اتمًّا مع احاام حيدة قناة السويس

من الواضُ يف مذكرة أمني الرافعي حبكم توجيهها 
للدول األوروبية بشكل أساسي فإهنا انطلقت من إقرار هذه 

لدولة العثمانية الدول مببدأ استقالل مصر الداخلي عن ا
وإأالق يد حممد علي وأسرته من بعده يف شؤوهنا، وأن 
االحتالل اإلجنليزي هو احتالل ةأل حىت مبقاييس ما 
ميكن تسميته وقتها بشرعية االستعمار أو االحتالل ةلنسبة 
لألراضي اليت ال حتظى بسيادة متعارف عليها وفل األمناط 

قات، أو حىت بسبب احلديثة ملظاهر السيادة وتبادل العال
النزاع املتبادل والدخول يف حرب تربجأر ولو واقعيًّا غنيمة 
املنتصر ألمالك املهزوم، كما أكَّد على عدم وجود اعااف 
دويل هبذه السيادة اإلجنليزية على مصر من الدول األوروبية 
صاحبة احلل والعقد يف العامل يف ذلك الوقت، وأكََّد إبصرار  

                                                                 
، 9191انظر مذكرة أمني الرافعي يف: عبد الرمحن الرافعي، ثورة ( 1)

 .953-912، ص ص (9137، 5)القاهرة: دار املعارف، ط 
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ة السودان ملصر، وأن ذلك من مقرَّرات كبري على تبعيَّ 
العالقة بينهما وضروراهتا احليوية. وإغراء للدول األوروبية 
ةملوافقة فقد أكَّد على أن حيدة مصر وعراها املالحي 
األهم يف العامل "قناة السويس" ميثجأل ضمااًن لالستقرار 
العاملي، وأنه يف ظل شيوع مبادئ الر يس األمريكي ولسون 

من حل مصر بعدد سكَّاهنا الكبري وجتانسها اجلغرايف  فإن
والبشري ووحدهتا القومية واللغوية أن تنال استقالهلا التام 
داخليًّا وخارجيًّا وأن تكون على قدم املساواة يف ترتيب 
شؤوهنا على حنو ما عليه الدول املتحضرة يف عامل ذلك 

 الزمان.
 املفاوضات املصرية الربيطانية -اثنًيا

هذه العناصر الثالثة: استقالل مصر، وتبعية السودان 
ملصر، وجالء اإلجنليز، ظلَّت هي العناصر األساسية اليت 
متسَّكت هبا احلركة الوأنية املصرية يف سعيها ومطالباهتا 
املستمرَّة من إجنلاا يف مراحل التفاوض املختلفة، سواء من 

ين هلا، حيث أبرز ممثلي اإلرادة الشعبية أو من أشدجأ امل عادأ
ظلَّت هذه العناصر هي جوهر مطلب االستقالل اليت ال 
تقبل احلركة الوأنية أبدىن منها، فلم يكن إبمكان أشدجأ 
املتساهلني أو "املعتدلني" كما كان يُطلل عليهم يف "الوفد" 
)س األحرار الدستوريجأني( أن ينزل دوهنا، على األقل ظاهرًيًّ 

اهري، لكن معىن االستقالل ظلَّ ويف اخلطاب العام للجم
لدى عموم املصريجأني والوفد هو ما يع  االستقالل التام من 
حيث كونه إهناءً للحماية وجالًء للقوات األجنبية عن مصر 

وفيما يلي  .(1)ونفًيا للنفوذ الربيطاين عن احلكومة املصرية
نستعرض أهم املفاوضات اليت جرت بني اجلانبني ومضمون  

 ا، وذلك على النحو التايل:كلٍج منه
 مفاوضات سعد زغلول وملنر -9

جرى بني اجلانبني املصري والربيطاين عدٌد من 
وإصرار املصريجأني على  9191املفاوضات بعد اندالع ثورة 

                                                                 
أارق البشري، سعد زغلول يفاوض االستعمار.. دراسة يف املفاوضات ( 1)

، 9، )القاهرة: دار الشروق، ط 9115 - 9110املصرية الربيطانية 
 .25(، ص 1091

مطالبهم جبالء اإلجنليز وزوال االحتالل ونيل االستقالل، 
ر الوفد بزعامة سعد زغلول املشهد الوأ  ةعتباره  وتصدَّ

القوة السياسية الشعبية األكرب دون منافسة تقريًبا من القوى 
األخرى، وجارته احلكومات اليت تشكَّلت يف تلك الفاة يف 
التجاوب مع مطالبه وعدم الشذوذ عن الثوابت الوأنية اليت 
تبنَّاها الوفد يف قيادته للحركة الوأنية على األقل، وكانت 

 ية تلك املطالب.احلكومات تستقيل إذا مل تستطع تلب
كانت املفاوضات األوىل بني سعد زغلول وملنر وزير 
املستعمرات الربيطاين الذي ترأَّس جلنة لبحث األوضاع يف 
مصر، وقوبل وجلنته مبقاأعة واسعة يف مصر قادها الوفد، س 
قبأل الوفد وفل ظروف تلك الفاة أن يقبل ةجللوس مع ملنر 

تمرت تلك اللقاءات من يف لندن برائسة سعد زغلول، واس
 .9110نوفمرب  1حىت انقطعت يف  9110يونيو  5

س جاءت مفاوضات عديل يكن ر يس احلكومة 
املصرية مع اللورد كريزون وزير اخلارجية الربيطاين واليت بدأت 

 .9119نوفمرب  91وانقطعت يف  9119يوليو  91يف 
على أن مباحثات سعد زغلول ورمزي ماكدوانلد 

فاوضات األوىل اليت جرت بني البلدين بعد صدور لتعترب امل
الذي أهنى احلماية الربيطانية  9111فرباير  13تصريُ 

على مصر، واعاف هبا بلًدا مستقال ذا سيادة، كما ان 
، وهي 9115هذه املفاوضات جاءت بعد العمل بدستور 

هبذه املثابة أول جتربة ملفاوضات عن املسألة املصرية جتريها 
قراأية ملصر املستقلة، وجيريها عن مصر أول من حكومة دمي

مجع بني الزعامة الشعبية والرائسة الرمسية يف اتريخ مصر 
 .(2)احلديث

ملا جاء اللورد ملنر إىل مصر، ولقأي من مقاأعة جلنته 
ما رأى، عاد إىل لندن ويف جعبته الرغبة يف مفاوضة الوفد 

َب التساهل املصري، إذ أدرك وهو يف مصر أن الوفد ال أي
ًتا مفتاح  والتنازل يف سبيل االتفاق والتفاهم، وأن يف يده مؤققَّ
هذا التفاهم، فعهد إىل اللورد هرست أحد أعضاء جلنته أن 
يتوجَّه إىل ةريس ليدعو الوفد إىل اجمليء إىل لندن للمفاوضة 

                                                                 
 .95-95املرجع السابل، ص ص ( 2)
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مع اللجنة، فأرسل الوفد ثالثة أعضاء منه إىل لندن ملقابلة 
بيَّنوا مبلغ استعداد احلكومة الربيطانية حنو اللورد ملنر وليت

املطالب القومية، فأظهر ملنر استعداده للتفاوض دون قيد 
وال شرط، وأنه إذا اقتنعت إجنلاا يف هناية املفاوضات 
ل ةالعااف ملصر  بضمان مصاحلها اخلاصة، فإهنا تعججأ

 .(1)ةستقالهلا التام
الة احلاضرة إبدال احل: ما يلي مشروع ملنرتضمَّن  ●

مبعاهدة حمالفة مستدمية بني بريطانيا ومصر، يتقرَّر فيها ما 
 أييت:

تتعهد بريطانيا بضمان سالمة أرض مصر ( 9)
تتعهد مصر ( 1) واستقالهلا كمملكة ذات نظام دستوري.

خرى بدون أأبال تعقد أي معاهدة سياسية مع أي دولة 
يف إبقاء قوة تعطي مصر لربيطانيا احلل ( 5) رضاء بريطانيا.

عسكرية ةألراضي املصرية وحل استعمال املواين واملطارات 
املصرية لغرض التمكُّن من الدفاع عن الُقطر املصري، 

تعيني ( 5)واحملافظة على مواصالت بريطانيا مع أمالكها.
مستشار مايل يُعهد إليه جبميع االختصاصات املخولة 

( 5) ر.ألعضاء صندوق الدين حلماية حقوق دا   مص
مُتنُ بريطانيا حل التدخُّل بواسطة ممثجأليها يف مصر إليقاف 
تنفيذ أي قانون يكون ماسًّا حبقوق األجانب الشرعية أو 
نة، مع اإلبقاء على قضاء احملاكم  املتَّبع يف البالد املتمدجأ
املختلطة أو ما حيلُّ حملَّها عن األنظمة املماثلة هلا، ةإلضافة 

ل بريطانيا عن غريه من ممثجألي الدول األخرى لتمييز مركز ممثجأ 
تقوم حكومة بريطانيا بتمثيل ( 2) ةعتبارها الدولة احلليفة.

مصر يف أي بلد ال يكون فيها ممثجأل مصري، وليس ملصر أن 
 تعهد هبذا التمثيل لغري بريطانيا...

آخر، تضمَّن ما  أعدَّ الوفد مشروًعايف املقابل  ●
 يلي:

اية الربيطانية على مصر اليت أعلنتها انتهاء احلم( 9)
واالحتالل العسكري، واساداد مصر كامل  9195منذ 
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جالء اجلنود الربيطانيجأني ( 1) سيادهتا الداخلية واخلارجية.
( 5) عن الُقطر املصري من اتريخ العمل هبذه املعاهدة.

منُ تعويض للموظفني اإلجنليز وااللتزام حبسن معاملتهم من 
ختفيف مضار االمتيازات ( 5) مة املصرية.جانب احلكو 

األجنبية ةستعمال بريطانيا هلا ةسم الدول األجنبية بكيفية 
معيَّنة تتضمَّن موافقة بريطانيا على الزًيدات والتعديالت اليت 

قبول مصر ( 5) تدخل على ال حة ترتيب احملاكم املختلطة.
جال القانون يف حال إلغاء احملاكم القنصلية أن يُقَعنيَّ أحد ر 

من التبعيَّة اإلجنليزية يف وظيفة النا ب العمومي لدى احملاكم 
املختلطة اليت حتاكم األجانب، وعلى بريطانيا أن تقرجأر أهنا 

ة للنظر مع مصر بعد  عاًما يف مسألة إزالة  95مستعدَّ
املساس احلاصل بسيادة مصر على سكَّان بالدها بسبب ما 

تشريع والقضاء املختلط، لألجانب من امتيازات يف ال
وحتفظ مصر لنفسها احلل يف رفع هذه املسألة إن اقتضى 

توافل مصر ( 2) احلال إىل عصبة األمم بعد امليعاد املذكور.
على أن تعني موظًفا سامًيا ختتاره بريطانيا، يكون له ما 
لقومسيون صندوق الدين العمومي من االختصاصات، 

رية يف كافة ما ترغب ويكون حتت تصرُّف احلكومة املص
يف حال ما ( 7) تكليفه من االستشارات واملهمَّات املالية.

رأت بريطانيا لزوم إنشاء نقطة عسكرية هلا على مصاريفها 
ةلشاأئ اآلسيوي لقناة السويس فلها ذلك على أن يكون 
حتديد منطقة هذه النقطة فيما بعد ومبعرفة جلنة من خرباء 

ٍد متساو، وأن إنشاء هذه النقطة عسكريجأني من الطرفني بعد
ال يعطي لربيطانيا أيَّ حل يف التدخُّل يف أمور مصر، وال 
خيلُّ أدىن إخالٍل مبا ملصر من حقوق السيادة على تلك 
املنطقة اليت تبقى خاضعة لسلطة مصر ومنفَّذة فيها 
قوانينها، ويعاد النظر يف مدى لزوم بقاء هذه النقطة 

يف حال ما رأت ( 3) ر سنوات.العسكرية بعد مضيجأ عش
مصر اليت هلا حل التمثيل السياسي أال تعنيجأ هلا ان ًبا مصرًيًّ 
لدى أيجأ بلٍد من البالد فإهنا تعهد ةملصاحل املصرية يف هذا 
البلد إىل ان ب بريطانيا، وهو يتوىلَّ الدفاع عن تلك املصاحل 

عية عقد معاهدة دفا( 1) وفل آراء وزير اخلارجية املصري.
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بني البلدين ملدة ثالثني سنة مبقتضاها تدافع بريطانيا عن 
األراضي املصرية ضدَّ أيجأ اعتداء عليها، وتتعهَّد مصر عند 
حصول تعدٍج على بريطانيا من جانب أي دولة أوروبية أبن 
تقوم داخل حدودها لربيطانيا جبميع ما حتتاجه حربيًّا من 

أال تعقد ( 90) تسهيل سبيل املواصالت وأعمال النقل.
ًما مع  مصُر أية حمالفة مع أيَّة دولٍة أخرى بدون االتفاق مقدَّ
بريطانيا، وتكون مسألة السودان موضوًعا التفاق خاص، 
وأن تقبل بريطانيا بدخول مصر من اآلن جبمعية عصبة 

 .(1)األمم بوصفها دولة حرة مستقلة
نه هذان املشروعان يوضَُّ أهداف ومسعى   ما تضمَّ

رف، فربيطانيا ال متانع من منُ مصر احلل يف كل أ
استقالل شكلي مع تفريغ هذا االستقالل من مضمونه 
ةإلبقاء على حقجأها يف االحتفاظ بقوة عسكرية على 
األراضي املصرية واستخدام املطارات واملواين، واالحتفاظ 
ةمتيازات قضا ية وقانونية لرعاًيها ولألجانب أيًضا، 

متثيل مصر خارجيًّا وعدم متكني مصر من  واحتكار احلل يف
 حرية احلركة خارجيًّا إال برضاء بريطانيا.

يف حني كانت أهداف الطرف املصري إهناء احلماية 
الربيطانية على مصر واستقالل مصر استقالال اتمًّا داخليًّا 
وخارجيًّا، وجالء قوات بريطانيا عن األراضي املصرية، 

م ما وإدراًكا من اجلانب املصر  ي ملوازين القوى، فقد قدَّ
أمكن له من تنازالت لربيطانيا كخطوة مرحلية عرب أتقيت 
املعاهدة بثالثني سنة ميكن بعدها االتفاق بني الدولتني على 
جتديدها أو تعديلها، والسماح لربيطانيا إببقاء نقطة 
عسكرية شرق قناة السويس، واإلبقاء على عدٍد من 

لقانونية لألجانب، والسماح بقدٍر االمتيازات القضا ية وا
من التدخل الربيطاين يف الشؤون املالية للدولة ضمااًن حلقوق 
الدا نني، مع مالحظة حرص الوفد على صياغة التنازالت 
بصورة حتفظ الكثري من كرامة مصر، ةإلضافة إىل مسألة 
السودان واليت ستظل نقطة حمورية يف كل املفاوضات 

الل الذي يع  وحدة األراضي املصرية واملطالبات ةالستق
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والسودانية، وهي النقطة اليت جتاهلها مشروع ملنر وكذلك  
كل ما بعده، حيث أصرَّت بريطانيا على رفض كل 

 املطالبات املصرية بتبعيَّة السودان هلا.
وقد قام ملنر بعد مطالعة مشروع الوفد بتعديل 

قد وقع مشروعه مبا ال خيل ةملضمون السابل بيانه، و 
اخلالف بني الوفد يف الرأي حول املشروع وانتهوا إىل عرضه 
على األمة الستطالع رأيها، فأبدت شخصيَّات وهيئات 
ة العديد من التحفُّظات اليت قام بعرض بعضها سعد  عدَّ
زغلول وزمالؤه على اللورد ملنر وجلنته س انتهى األمر إىل 

أيَّ تسوية  رفض اللجنة استكمال اللقاءات وإعالهنا أن
ستكون من خالل احلكومتني الربيطانية واملصرية، وانتهت 

 .(2)هذه اجلولة من املفاوضات ةلفشل
من املهم اإلشارة إىل أن مثة عالقة تالزم وثيل بني 
الوجود العسكري األجنيب وبني السيطرة األجنبية على 
أجهزة احلكم، والوجود العسكري ضامن هلذه السيطرة، 

 ُ ملزمة، وحتويل اخلربة إىل سلطة، والوجود وجلعل النصا
العسكري مضمون هبذه السيطرة أيًضا. وليس من جيش 
حمتل يطمئنُّ إىل استمرار وجوده يف بلٍد حمتلٍج إال إذا انعكس 

واالحتالل مقصود به يف  هذا الوجود سيطرًة على الدولة،
 ما النهاية حتريك سياسة البلد احملتل سياسيًّا واقتصادًيًّ إىل

حيقجأل مصاحل احملتلجأني. أدركت احلركة الوأنية هذه العالقة ممَّا 
عرب عنه سعد زغلول مراًرا أبن رقابة أجنبية تستند إىل قوة 

 .(3)عسكرية هو احلماية عينها
يوليو إةن مفاوضاهتما: إننا  19قال ملنر لسعد يف 

اآلن يف مصر حا زون على كل شيء، ويف قبضتنا كل 
أن نتخلَّى لكم عما يف أيدينا يف نظري أن  شيء، ونريد

 تقبلوا أن يكون مركزان الفعليُّ عندكم مركًزا شرعيًّا.
فردَّ عليه سعد: إننا ال نستطيع مطلًقا أن نوافل على 
تصحيُ مركزكم يف مصر، فيصبُ املركز الفعلي مركًزا شرعيًّا، 
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 ألن هذا يناقض االستقالل على خطٍج مستقيم، وما أتينا إىل
هنا إال حبثًا عن االستقالل.. وال نقبل أن يكون لربيطانيا 
مراقبة علينا مستندة إىل قوة عسكرية يف بالدان، إننا ما أتينا 

 .(1)إىل هنا إال للخالص من هذا
مكرًَّسا  -يف هذه الفاة-لقد كان جهد احلركة الوأنية 

للحفاظ على وضع شبه إمجاعي، وهو هدف من أشلجأ ما 
-مارسة السياسية، وإن تتبُّع مفاوضات سعديكون يف امل

ملنر حسبما كشفت عنها مذكرات األستاذ حممد كامل 
سليم، لتكشف عن مدى اجلهد الذي بذله ملنر مبعاونة 
عديل يكن لتعميل اخلالف داخل قيادة الوفد بني املعتدلني 
وبني سعد زغلول ومن وقف معه، ومدى اجلهد الذي 

املصابرة واملناورة ليكون انقسام حاوله سعد زغلول ةلصرب و 
املنقسمني من املعتدلني حمض انسالخ ألفراد يف قيادة الوفد 
ال يصدع وال ميس التكتُّل اجلماهريي العريض، ومن هنا  
كان حرص الوفد على أال يظهر كحزٍب من األحزاب، وأن 
يضطرد أدبه السياسي على ذكر كونه وكياًل عن األمة وليس 

ا" وليس مجاعة من اجلماعات، لتظلَّ له حزًة، أي "وفدً 
ومن هنا يظهر أن سعد «. املصرية»القدرة على استيعاب 

دًة يف  زغلول كان حريًصا على أن يُبقي صيغته السياسية حمدَّ
بوصفهما اجلامع « الدميقراأية»و« االستقالل»مسأليت 

الشامل. ومن هنا كان حرص سعد يف مفاوضاته مجيًعا مع 
رفض سياسة اخلطوات، فإما أن يتحقَّل اإلجنليز أن ي

استقالل اتم فعلأي وإال فال اتفاق، وأن أيَّ اتفاق على 
خالف ذلك حىت لو حقَّل كسًبا جز يًّا كان خليًقا أبن 
يفضَّ التجمُّع العريض وجيرجأد الوفد من مكنة استيعاب 

، وإذا قبل الوفد أخذ اجلزء فإنه لن يستطيع يف «املصرية»
أن يدفع الكل، واخلطوة األوىل لن تتلوها خطوة  املقابل إال

 .(2)ًثنية

                                                                 
 .15املرجع السابل، ص ( 1)
 .15-15املرجع السابل، ص ص ( 2)

 مفاوضات عديل يكن وكريزون -1
حني متَّ تكليف عديل يكن بتشكيل حكومته أيَّدها 
سعد زغلول يف البداية، قبل أن يقع اخلالف بينهما فيما 
بعد بسبب اخلالف على رائسة وفد املفاوضات التالية مع 

 عديل وكريزون )وزير خارجية بريطانيا، واليت أجريت بني
 .9119بريطانيا( يف نوفمرب 

يف هذه املفاوضات اليت متَّت مع وفد رمسي ميثل 
م كريزون مشروًعا أسوأ  احلكومة املصرية ويرأسه ر يسها، قدَّ
من مشروع ملنر، فردَّ عديل على هذا املشروع مبذكرة ختمها 

إىل اتفاق،  ألمل يف الوصول أبن هذا املشروع ال جيعل حماًل 
وسلَّم ببقاء قوة عسكرية، وانقطعت املفاوضات وغادر 
م استقالته عقب عودته، وقال ضمن تقريره عن  لندن، وقدَّ
املفاوضات للسلطان فؤاد: "أخذان على أنفسنا أن نسعى 
لالعااف مبصر دولة مستقلَّة يف الداخل ويف اخلارج وإللغاء 

املشروع الذي متخَّضت احلماية إلغاًء صرحًيا، ولكننا ألغينا 
عنه مفاوضات أويلة عسرية ال حيقجأل الغاية اليت جئنا 
للمفاوضة من أجلها، فكان حقًّا علينا أن نرى املفاوضات 

 .(3)غري منتجة وأالَّ نساسل فيها ألكثر من ذلك"
الذي ةت  9111فرباير  13س صدر تصريُ 

األساس الذي قامت عليه املفاوضات اليت جرت بني 
انب الربيطاين واجلانب املصري للمرة الثالثة، وكان هذا اجل

التصريُ قد صدر إبرادة منفردة من جانب بريطانيا بعد 
فشل املفاوضات اليت جرت مع عديل يكن ومن قبلها 
املباحثات اليت متَّت مع جلنة ملنر ومنها تلك اليت جرت بني 
ملنر وسعد زغلول، كما سبقت اإلشارة، على أن هذا 

د سعد زغلول التص ريُ يعترب أحد املكاسب املباشرة لتشدُّ
يف مفاوضاته مع ملنر، وأنه مكسب حصل للحركة الوأنية 
م تنازال يف املقابل لربيطانيا، ولذلك  املصرية دون أن تُقدجأ
استمرَّ سعد زغلول يف إعالن رفضه هلذا التصريُ، وإن 

 انتفع آبًثره.

                                                                 
، 9191(  عبد الرمحن الرافعي، يف أعقاب الثورة املصرية.. ثورة 3)
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 مفاوضات سعد زغلول وماكدوانلد -3
فرباير ضرورة لربيطانيا، قال  13ن صدور تصريُ كا

للنيب: إن كل قرار ال يسلجأم مببدأ استقالل مصر ويستبقي ا
احلماية جيرُّ ال حمالة إىل خطر جدجأي من نشوب ثورة يف 
البالد مجيعها، ويفضي إىل الفوضى التامَّة اليت تكون 

 .(1)احلكومة معها مستحيلة
ن استقالل مصر وبعد صدور هذا التصريُ أعلن ع

وعلى أساسه أُجريت انتخاةت  9115ووضع دستور 
اليت حاز الوفد بقيادة سعد زغلول على أكثر من  9115

، 9115% من مقاعد أول برملان منتخب بعد دستور 10
قبل سعد زغلول أن يرأس احلكومة، وحرص من وبعد تردُّد 

د أن يذكر يف جواب قبول الوزارة الذي أرسله إىل امللك فؤا
أن األمَّة مجعاء تتمسَّك مببادئ الوفد اليت ترمي إىل ضرورة 
متتُّع البالد حبقجأها الطبيعي يف االستقالل احلقيقي ملصر 
والسودان، مع احاام املصاحل األجنبية اليت ال تتعارض مع 
هذا االستقالل. فلما افُتتُ الربملان أشار إىل مهمَّة حتقيل 

ة للتفاوض مع االستقالل التام للبالد وأن  حكومته مستعدَّ
بريطانيا مفاوضات حرَّة من كل قيد لتحقيل اآلمال القومية 
ةلنسبة ملصر والسودان، وأن على مصر أن تتبوَّأ مكاهنا بني 
الدول إبجياد عالقات الوداد وتوكيدها مع مجيع الدول من 
غري تفضيل وال امتياز خيالف مبدأ استقاللنا التام، واألمل 

احلرية السياسية ملصر بدخول مصر يف مجعية األمم   يف تتويج
دت سياسة الوزارة الوفدية  كدولة اتمَّة االستقالل. وهبذا حتدَّ

فرباير، واشااأها  13من البداية برفض حتفُّظات تصريُ 
للمفاوضة أن تكون أليقة من كل قيد، مع استهداف 
 االستقالل التام احلقيقي، وانتهاج سياسة خارجية مستقلة

 .(2)ال تعاف ةمتياز ما لدولة ما خيالف االستقالل التام
ر يس أول وزارة عُمَّاليَّة -وحني صرَّح رامزي ماكدوانلد 

لربيطانيا يف نفس الشهر الذي توىلَّ فيه سعد رائسة أول 

                                                                 
أارق البشري، سعد زغلول يفاوض االستعمار، مرجع سابل، ص ( 1)

19. 
 .25-25( املرجع السابل، ص ص 2)

 13أبن حكومته مقيَّدة بتحفُّظات تصريُ  -وزارة وفدية
ل سعد مبجلس فرباير، احتجَّ الوفد على هذا التصريُ، وقا

النوَّاب: إن حكومته ال تدخل مفاوضة إال حرة من كل قيد 
وأنه ال يدخل املفاوضات إال على أمل احلصول على 
االستقالل التام ملصر والسودان، وإن مل يكن هذا األمل 
موجوًدا فإنه ال يدخلها، بل ال يبقى يف احلكومة أيًضا، س 

إن "" قال فيه: أدىل حبديث صحفي ملراسل جريدة "التاميز
دخوله يف أية مفاوضة ال جيب أن يُفهم منه أي تنازل أو 
ختلٍج عن حقوق مصر وال القبول حبالة ممتازة لربيطانيا 
ةلنسبة ملصر، وأنه يرفض املفاوضة أبًقا ملا صرَّح به 

 .(3)"فرباير 13ماكدوانلد على أساس تصريُ 
صيغًة  وقد انتهى األمر أبن أعلن ماكدوانلد يف النهاية

ُ أيجأ أرف ملوقفه يف املفاوضات ال  وسطًا، وهي أن توضي
يقيجأد الطرف اآلخر ةالعااف هبذا املوقف، س أوضُ بعد 
ذلك أنه مستعدٌّ لسماع أية اقااحات يقدجأمها سعد، وأن 

. وقد  (4)لسعد حرية إضافة أيجأ مسألة إىل جدول األعمال
قت املباحثات كان ذلك بسبب ما أثري يف الفاة اليت سب

بني سعد وماكدوانلد حول مسألة السودان وتبعيَّتها ملصر، 
وتصرحيات ومواقف أخرى من اجلانبني كادت تُفشل 

 مساعي عقد اللقاء بينهما.
م ماكدوانلد مشروًعا يتعنيَّ النظر إليه يف ضوء  قدَّ
مالحظتني،  ا: أن املشروع يتضمَّن اإلأار العام فقط 

يغ ليمنُ واحلد األدىن الذي ال  ميكن النزول عنه، وأنه صأ
بريطانيا سلطات واسعة، ولكنها مصوغة بشكل ميكجأن 
حكومة مصر من أن تربجأر موقفها أمام نقد الوأنيجأني هلا، 
فقد نصَّ املشروع على إقامة حلف بني البلدين وسيطرة 
ة ما، وجعل  رمسية على شرق قناة السويس غري مقيَّدٍة مبدَّ

عسكري الربيطاين يف شرق قناة السويس أساس الوجود ال
د حتديًدا  وهو وجود ميتدُّ إىل غرب القناة امتداًدا غري حمدَّ
جغرافيًّا وإن كان جيد حدوده يف االستفادة الدا مة املنظَّمة 

                                                                 
 .22-25( املرجع السابل، ص ص 3)
 .911( املرجع السابل، ص 4)
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بكافة املرافل وقنوات االتصال كاملطارات واملواين والسكك 
احلديدية وحمطات الالسلكي، وأسقط مشروع ماكدوانلد 
ما سبل أن ورد مبشروعي ملنر وكريزون فيما يتعلَّل 
ةملستشارين املايل والقضا ي، وهو هنج ال شكَّ يف أفضليَّته 
للمصريجأني، وهو هنج فرضه على اجلانب الربيطاين أن 

 ُ فرباير  13مشروعه هو أول مشروع يُصاغ بعد تنفيذ تصري
 9115الذي اعاف ةستقالل مصر، وبعد صدور دستور 

ي أقام نظاًما برملانيًّا يتعارض مع أيجأ سلطات ختوَّل الذ
ملستشارين بريطانيجأني على احلكومة املصرية، وأسقط املشروع 
ما ورد يف املشروعات السابقة من قيود تتعلَّل بسياسة مصر 
اخلارجية وعالقاهتا مع الدول األخرى، واإلشراف الربيطاين 

لربيطانيا يف مصر على تلك السياسة، وصيغ الوضع املمتاز 
الذي حرصت املشروعات السابقة على أتكيده، صيغ يف 
شكٍل أكثر لباقة وهو أن يكون التمثيل السياسي بني 
البلدين هو الوحيد الذي يتم على مستوى السفراء، ونصَّ 
املشروع ةلنسبة للسودان على ما مل يرْد يف املشروعات 

كان ينادي اليت   9311السابقة من أتكيٍد على اتفاقية 
املصريون ببطالهنا، ومن إأالق سلطات احلاكم العام 
وأتكيد هيمنته على أجهزة احلكم ةلسودان، وتقليص 
الوجود املصري العسكري إىل كتيبة واحدة، وإقرار مصر 
صراحًة بفصل السودان عنها حتت عبارة "استقالل 

 السودان".
كن إن هذا املشروع ةلرغم مما ورد فيه من أمور ال مي

لسعد زغلول أن يقبل هبا، إال أنه صيغ على حنو يتناسب 
من حيث الشكل مع ما يليل بدولٍة معاف ةستقالهلا 
وليست اتبعة وال حمميَّة، وهذا وجه خالٍف بينه وبني 
بة تليل بكونه  سوابقه. كما أنه صيغ بلهجة سياسية مهذَّ
م إىل زعيٍم معاف به يف بلده وشعبه، زعيم مرهوب  يقدَّ
اجلانب قاد ثورًة من قبل، وله القدرة على تفجريها من 
جديد واإلضرار مبصاحل الطرف اآلخر، وذلك على عكس 

 .(1)ما عومل به عديل يكن
                                                                 

 .955-959( املرجع السابل، ص ص 1)

 9115سبتمرب  15حني التقى سعد مباكدوانلد يف 
بدأ احلديث بتبادل األسف حول ما وقع من أحداث 

لنية، أبعدت روح التفاهم، وتبادل العزم على إعادة حسن ا
س عرج ماكدوانلد على الفور إىل موضوع السودان الذي 
استنفد اجللسة كلها، حيث رأى ماكدوانلد أن تصرحيات 
سعد عن السودان أغلقت الباب إىل حدٍج ما دون اتفاق، 
وأصرَّ سعد على أن هذا مطلب مصري دا م ةستقالل 
السودان )أي عن بريطانيا وتبعيَّتها ملصر(، وأبدى سعد 

بة شديدة جتاه وجهة النظر الربيطانية، ويقول صال
املستشار/ أارق البشري: إن سعًدا وإن أبدى صالبة 
شديدة وشجاعة واضحة يف إدانة السياسة الربيطانية يف 
السودان، فإن هذا املوقف وإن كان ظاهره القوة فإن ةأنه 
الضعف؛ ألنه استغرق يف مناقشة أحداث السودان األخرية 

أن مثة رؤية سياسية مستقبلة هتديه يف موقفه  دون أن يظهر
العملي، وحياول أرحها يف النقاش. وكما غلب على 
تصرحياته السودانية السابقة على احملادًثت أابع احلديث 
اجملرد عن احلقوق يغطجأي هبا غموض األهداف العملية، 
غلب على حديثه مع ماكدوانلد االستغراق يف مناقشة 

يغطجأي هبا فيما يبدو غموض األهداف  األحداث التفصيلية،
السياسية العملية، فكان حمامًيا يقف عند حدود التفاصيل 
اجلز ية أكثر منه سياسيًّا يستشرف املسالك العملية، واهتمَّ 
بتقدمي احلجج ال بطرح احللول. وأصرَّ سعد يف لقا ه الثاين 
مباكدوانلد على البدء ةحلديث عن مصر حىت وافقه 

د على مضض، إن سعًدا مل يكن لديه ما يقوله ماكدوانل
عن السودان، وكان ينظر إىل املسألة السودانية كأمر مرجأ 
ال تثور املفاوضة بشأنه إال بعد تصفية املسألة املصرية 
تصفيةً تقبلها احلركة الوأنية، ومل يكن مرجع هذا إىل ضعف 
يف قدرات سعد زغلول على املفاوضة، بل لعل إصراره على 

جاء هذه املسألة كان مستهدًفا الفتقاده وضوح الرؤية إر 
 .(2)بشأهنا

                                                                 
 .959-951( املرجع السابل، ص ص 2)
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أما حني انتقل احلديث إىل مصر، وقف سعد على 
أرضه قوًيًّ واضًحا مصادًما ال يتهرَّب وال يلتوي، بدأه 
ماكدوانلد ةلسؤال عما يطلبه؟ فأجاب سعد أبن الدار 
داره، وأن مصر للمصريجأني، فما عسى أبن يطلب 

لد؟ فقال ماكدوانلد: إن هناك أمًرا واقًعا وسعد ماكدوان
يريد تغيريه، فماذا يريد؟ فقال سعد: إن األمَر الواقَع شاذٌّ، 
وإنه يريد استقالل مصر، س عرضا لعناصر املسألة، فسأله 
ماكدوانلد عما يريد ةلنسبة للموقف العسكري؟ فأجاب: 

 أال إن للربيطانني جيًشا يف مصر وأنه يريد انسحابه، س
متارس احلكومة الربيطانية أيَّ نوٍع من الرقابة على احلكومة 
املصرية، وإن املستشارين املايل والقضا ي شأهنما كشأن 
اجليش يتعنيَّ سحبهما، س أال تُقَقيَّد عالقات مصر ةلدول 

مارس  95األجنبية ةإلعالن الربيطاين إىل هذه الدول يف 
كغريه من الدبلوماسيجأني، ، وأن يكون ممثجأل بريطانيا  9111

س أن تتنازل بريطانيا عن دعواها محاية األجانب مبصر 
واألقليات وقناة السويس، هنا توقَّف ماكدوانلد واستعاد 
سعًدا، هل يقصد أال تتدخَّل بريطانيا يف محاية القناة؟ 
فأجاب سعد: إأالًقا، فعلَّل ماكدوانلد أبنه أيسف لسماع 

ف هو أيًضا "أليست القناة أيًضا ذلك، فرد سعد أبنه أيس
 يف مصر".

هكذا كان أريل "املطالب املصرية" أريًقا مغلًقا يف 
وجه االتصال املصري الربيطاين، ولكن بقي أريل "املطالب 
الربيطانية". ومن هنا كان سعد حمقًّا يف أن يقاح يف البداية 
أرح املوضوع من وجهة املطالب الربيطانية لوال أن 

د أصرَّ على البداية من "األمر الواقع" أي الوجود ماكدوانل
 الربيطاين مبصر.

ويف االجتماع الثالث بينهما بدأ ماكدوانلد بقناة 
السويس ووجوب محاية بريطانيا هلا، فرد سعد أبن التحالف 
اذ جيوش بريطانيا مواقع تتَّخذها  يكفي محايًة هلا، ورفض اختجأ

عد إن قناة السويس حمطَّات بغرض محاية القناة، وقال س
مصلحة عاملية فلماذا يطلب اإلجنليز احتكارها؟! 
وماكدوانلد يقول: أالَّ ضمان ملصاحل بريطانيا بغري اجليش، 

وسعد يقول: أالَّ ضمان الستقالل مصر مع وجود هذا 
 .(1)اجليش، وانتهت هذه اجلولة من املفاوضات إىل الفشل

كان  9115إن موقف اجلانب املصري من مباحثات 
يعكس يف صميمه رفض املصريني االعااف بشرعيَّة وجود 
أجنيب على أرضهم، وأبقى الوجوَد اإلجنليزيَّ على حاله 
السابل من القلل، وأبقى احلركَة الوأنيَة املصريَة على حاهلا 
من التهيُّؤ، وأتعب سعٌد املفاوضني بعَده، ومل يقدر لإلجنليز 

عاافهم ةستقالل مصر ممَّا أن حيصلوا على ما ظنُّوه مثًنا ال
ته  كانت تعتربه مصر عرَّد اساداد حلٍج هلا اغتالوه واسادَّ
هي قنًصا بكافحها وثورهتا. ومل تربم معاهدة بني مصر 
وبريطانيا إال بعد اثنيت عشرة سنة يف ظروف سياسية مصرية 

، ففوجئ مبن يذكجأره 9152ودولية خمتلفة، وأبرمها الوفد يف 
 .(2)9115يف مبوقف سعد 

 :مفاوضات عبد اخلالق ثروت وتشامربلني -4
تفاهم عبد اخلالل ثروت مع السري أوسنت  9117ويف 

تشامربلني وزير اخلارجية الربيطاين أثناء وجود ثروت يف لندن 
م تشامربلني مشروًعا أعاد فيه  بصحبة امللك فؤاد، حيث قدَّ

مه كريزون وملنر من مشروعات، وقد  جوهر ما سبل أن قدَّ
م ثروت استقالته  .(3)رفض علس الوزراء هذا املشروع، فقدَّ

 مفاوضات حممد حممود وهندرسون -9
م هندرسون وزير خارجية بريطانيا يف احلكومة  س قدَّ
العمَّالية الثانية اليت تشكَّلت برائسة ماكدوانلد أيًضا، 

وعرضه على ر يس الوزراء آنذاك حممد  9111مشروًعا يف 
، وقد ُوصف أبنه أقل قيوًدا من مشروع حممود ةشا

تشامربلني، لكنَّه أكَّد أيًضا على بقاء القوات الربيطانية 
 عن مصر، مما يهدم فكرة وبقاء السودان منفصاًل 

االستقالل الوأ ، وقد جتاوب مع هذا املشروع حممد 
حممود بشكٍل كبري، وحدث تناغم يف املقاحات والردود من 

                                                                 
 .955-959ع السابل، ص ص ( املرج1)
 .929( املرجع السابل، ص 2)
، )القاهرة: 9191( عبد الرمحن الرافعي، يف أعقاب الثورة املصرية.. ثورة 3)

 .55-12 ، ص ص1(، ج 9133، 5دار املعارف، ط 
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املشروع، وكان الدستور معطَّاًل وكذلك  اجلانبني حىت اكتمل
احلياة النيابية، فرفض الوفد مناقشة املشروع قبل عودة احلياة 
الدستورية، وأصرَّ على استقالة حكومة حممد حممود حىت ال 
تنظجأم االنتخاةت، وضغط يف هذا السبيل، حىت وافقت 
بريطانيا على شروط الوفد، فسقطت وزارة حممد حممود ومل 

 .(1)مشروع مفاوضاته مع هندرسون يتمَّ 
 مفاوضات النحاس وهندرسون -6

قرر علسا الشيوخ والنواب تفويض وزارة  9150ويف 
مصطفى النحاس ةلتفاوض مع احلكومة الربيطانية، فتألَّف 
وفد رمسي برائسة النحاس ةشا وسافر إىل لندن للتفاوض 
مع هندرسون يف مارس، وفيه بدأت املفاوضات قبل أن 

 .(2)مايو بسبب خالف على مسألة السودان 3تُقطع يف 
 9136معاهدة  -7

عقب وفاة امللك فؤاد وارتقاء فاروق  9152ويف 
 93عرش مصر )عرب علس وصاية لصغر سنه حىت أمتَّ 

( انعقدت مفاوضات بني مصر وبريطانيا، 9157عاًما يف 
بعد ألب الوفد إجراء مفاوضات مع اجلانب الربيطاين 

تحفُّظات األربعة املتعلجأقة ببقاء القوات الربيطانية بشأن ال
أتميًنا لطرق مواصالهتا، وحل بريطانيا يف الدفاع عن مصر، 
وبقاء االمتيازات األجنبية، ومسألة السودان. وقد تداعت 
الشخصيات والقوى السياسية إلعادة العمل بدستور 

، واشاأت بريطانيا أن 9150بدال من دستور  9115
ملفاوضة مع هيئة متثجأل مجيع األحزاب حىت تضمن تكون ا

موافقتهم، وةلفعل شاركت مجيع األحزاب عدا "احلزب 
ال مفاوضة إال بعد »الوأ " اتساًقا مع مبد ه يف أنه 

 9150، وألن أساس املفاوضة كان مشروع سنة «اجلالء
  .الذي فشلت املفاوضات بشأنه

طفى تشكَّلت هيئة املفاوضات املصرية من: مص
النحاس ر يًسا وعضوية حممد حممود وإمساعيل صدقي وعبد 
الفتاح حيىي وواصف بطرس غايل ومكرم عبيد وعلي 

                                                                 
 .990-13( املرجع السابل، ص ص 1)
 .915-991( املرجع السابل، ص ص 2)

الشمسي وحممد حلمي عيسى وحممود فهمي النقراشي 
وعثمان حمرم وأمحد محدي سيف النصر، وبدأت 

مارس وانتهت بوضع  1املفاوضات يف قصر الزعفران يف 
 ندن.يف ل 9152أغسطس  12معاهدة 

وقد نصَّت هذه املعاهدة على حتديد القوات الربيطانية 
أيار وما يلزم من موظفني  500بعشرة آالف جندي و

إداريجأني وفنجأيجأني يف وقت السلم، ولربيطانيا احلل يف زًيدة هذه 
القوات يف وقت احلرب، وتنتقل هذه القوات إىل منطقة 

يرية شرق قناة السويس واإلمساعيلية وجنوب وشرق مد
الشرقية، وذلك بعد بناء اجلانب املصري للثكنات الالزمة 
هلذه القوات وإصالح الطرق املوصلة هلا وإنشاء املطارات 
واملواين الالزمة، وأن تقدجأم مصر يف حالة احلرب التسهيالت 
واملساعدات الالزمة لربيطانيا، ومتَّ أتقيت املعاهدة بعشرين 

ان وجود القوات الربيطانية عاًما يبحث الطرفان بعدها إذا ك
، كما نصَّت على حل مصر يف املطالبة إبلغاء  مل يعُْد ضرورًيًّ
االمتيازات األجنبية، وإلغاء مجيع االتفاقيات و الوًث ل 

فرباير  13املنافية ألحكام هذه املعاهدة ومنها تصريُ 
بتحفظاته األربعة، وحرية مصر يف عقد املعاهدات السياسية 

جنبية بشرط أال تتعارض مع أحكام هذه مع الدول األ
املعاهدة، وتبادل السفراء مع بريطانيا، وبقاء اجلنود 
الربيطانيجأني يف السودان بال قيد أو شرط، وإدارة السودان 

مع االحتفاظ حبرية تعديلها  9311وفًقا ألحكام اتفاقيَّة 
مت مصر ألًبا ةالنضمام  مستقبال. وتنفيًذا للمعاهدة قدَّ

األمم، ووافقت اجلمعية العمومية على قبول مصر  جلمعية
 .(3)إبمجاع اآلراء

                                                                 
 انظر اآليت:( للمزيد 3)

مارس  91، موقع امللك فاروق، اتريخ االأالع: 9152معاهدة  -
   http://cutt.us/f9pQX، متاح عرب الرابط التايل:1091

، )القاهرة: 9191.. ثورة عبد الرمحن الرافعي، يف أعقاب الثورة املصرية -
 .51-15، ص ص 5(، ج 9131، 1دار املعارف، ط 

ل غرةل، اتريخ املفاوضات املصرية الربيطانية، )القاهرة: مكتبة حممد شفي -
 .511، ص 9(، ج 9151النهضة املصرية، 

http://cutt.us/f9pQX
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وبذلك تبدو هذه املعاهدة أفضل قليال من املشاريع 
السابقة، فيما يتعلَّل مبصر، وأسوأ فيما يتعلَّل ةلسودان، 

، أي 9311حيث أقرَّ اجلانب املصريُّ ألول مرة ةتفاقية 
ر وإن كان واقًعا فعال التسليم بتحكُّم بريطانيا هبا، وهو أم

 آنذاك، فإنه مل يكن حملَّ اعااف أو تسليم مصري.
 مفاوضات إمساعيل صدقي وبيفن -8

سلَّم سفري مصر يف لندن  9155ديسمرب  10يف 
)عبد الفتاح عمرو( إىل وزارة اخلارجية الربيطانية مذكرًة من 
حكومة النقراشي ةشا ألبت فيها الدخول يف مفاوضات 

 12، ويف 9152ني إلعادة النظر يف معاهدة بني الدولت
ردَّت احلكومة الربيطانية على هذا الطلب  9152يناير 

مبذكرة أعلنت فيها أن املبادئ األساسية اليت قامت عليها 
سليمة يف جوهرها، وأن سياسة احلكومة  9152معاهدة 

الربيطانية هي أن تدعم بروٍح من الصراحة والودجأ التعاوَن 
قته مصر وعموعة األمم الربيطانية الوثيل الذ ي حقَّ

واإلمرباأورية يف أثناء احلرب العاملية الثانية، وأبدت 
استعدادها إلعادة النظر مع احلكومة املصرية يف أحكام 

املشاكة..، وحني تبنيَّ للرأي  املعاهدة على ضوء جتارهبما
العام سوء نية اإلجنليز حنو مصر وإصرارهم على إبقاء قواعد 

كأساس للعالقة بني البلدين؛ اندلعت   9152عاهدة م
شهرية المظاهرات عمَّت أرجاء البالد، ومنها مظاهرة الطلبة 

هت حنو اليت خرجت من اجلامعة واجتَّ  9152فرباير  1يف 
كوبري عباس قاصدًة قصر عابدين، فواجهتها قوات 

أالًبا، وقد استقالت وزارة  35البوليس وأصيب حوايل 
على إثر هذه  9152فرباير  95 النقراشي يف

االحتجاجات اليت عمَّت البالد، وتشكَّلت وزارة جديدة 
برائسة إمساعيل صدقي، وهي اليت تولَّت أمر املفاوضات 

 اجلديدة مع بريطانيا.
تشكَّل وفد للمفاوضات برائسة صدقي وضمَّ أعضاء 
من عدٍد من الشخصيات البارزة واألحزاب األخرى 

لذي رفض املشاركة متسًُّكا برائسة الوفد ةستثناء الوفد ا
وألب أن تكون أغلبية وفد املفاوضات من نصيبه، واحلزب 

، «ال مفاوضة إال بعد اجلالء»الوأ  متسًُّكا بسياسته 
وةلرغم من إصرار اجلانب الربيطاين على اإلبقاء على قاعدة 
عسكرية يف منطقة قناة السويس يف وقت السلم واحلرب يف 

ٍع مشاك، ممَّا ينفي فكرة االستقالل إال أن شكل دفا 
املفاوضات ظلَّت مستمرة من دون جدوى، حىت إذا 
م إمساعيل صدقي  وصلت األمور لطريٍل مسدود، تقدَّ

وُعهد إىل شريف صربي  9152سبتمرب  13ةستقالته يف 
د صفوف األحزاب، لكنه مل ينجُ  بتشكيل وزارة قومية توحجأ

اعيل صدقي ةالستمرار يف رائسته فكلَّف امللك فاروق إمس
ر السفر إىل بريطانيا بعد تعثُّر املفاوضات يف للحكومة، فقرَّ 

مصر، وذهب لُيقابل املسا بيفن وزير خارجية بريطانيا، 
وأجرى معه مفاوضات انتهت إىل توقيع معاهدة تضمَّنت: 

، ومعاونة مصر لربيطانيا إذا ما 9152إلغاء معاهدة 
تيجة لوقوع اعتداٍء مسلَُّ على البالد اشتبكت يف حرب كن

املتامخة ملصر، وتشكيل جلنة دفاٍع مشاكة من السلطات 
احلربية لدى احلكومتني، وأن يتعهَّد الطرفان بعدم عقد 
حمالفة أو االندماج يف حلف قا م تكون أغراضهما مضادة 
ملصاحل أحد ا، وأتقيت مدة هذه املعاهدة بعشرين عاًما، 

ودان اتَّفل الطرفان على أن السياسة اليت وةلنسبة للس
يتعهَّدان ةتجأباعها يف نطاق الوحدة بني مصر والسودان حتت 
اتج مشاك هو اتج مصر سيكون هدفها األساسي رفاهية 
م مصاحلهم وهتيئتهم للحكم القانوين ومزاولة  السودانيجأني وتقدُّ
 ما ياتَّب عليه من حل اختيار نظام احلكم يف السودان

مستقبال، وانتظاًرا لتحقيل هذا اهلدف حُيتفظ مبعاهدة 
وملحقاهتا  9152من معاهدة  99وتبقى املادة  9311

انفذة املفعول، ومتَّ حتديد موعٍد جلالء القوات الربيطانية يف 
. ومتَّ التوقيع ةحلروف األوىل على هذه 9151أول سبتمرب 

 املعاهدة بني اجلانبني.
ي وعرض مشروع املعاهدة وبعد عودة إمساعيل صدق

على وفد املفاوضات الرمسي، قرَّر سبعة من الوفد الرمسي، 
 9151نوفمرب  15وأصدروا بذلك بيااًن إىل الرأي العام يف 

مذيَّاًل بتوقيعاهتم، وهم: على ماهر، شريف صربي، عبد 
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الفتاح حيىي، حسني سري، علي الشمسي، أمحد لطفي 
اضهم األساسي على نصجأ السيد، مكرم عبيد. وانصبَّ اعا 

املعاهدة على معاونة مصر لربيطانيا عند وقوع اعتداٍء مسلُ 
ألن العبارات اليت جاءت هبا مطَّاأة حتتمل أتويالت 
دة،  اذ تدابري غري حمدَّ متباينة، وجير البالد إىل االشااك يف اختجأ
وقد يكون منها تعكري صفو العالقة بني مصر ودولة أخرى 

ل مصر أو بعضها إىل السلطات العسكرية أو تسليم مراف
اذ مصر قاعدًة ألعماٍل حربيَّة،  الربيطانية، ممَّا يؤدجأي إىل اختجأ
وأن تقدير أمد اجلالء بثالث سنوات فهو تقدير مباَلغ فيه، 
وأن اجلالء مستطاع يف أقل من هذا األجل بكثري، خاصة 

ًفا اتمًّا من ذ أكثر من أن العلمليات احلربية قد توقَّفت توققُّ
سنة، وأن النص اخلاص ةلسودان ةلرغم من إقراره للوحدة 
يف مطلعه إال أنه جرَّد الوحدة من كل خصا صها يف 
الفقرات التالية له مع االحتفاظ ةحلالة الراهنة يف السودان 
دون وعد إبجراء أية مفاوضات لتعديلها، كما أن النص 

قبل ميهجأد على ختويل السودان حل اختيار نظامه املست
 السبيل لفصل السودان عن مصر.

وقد كان ردُّ إمساعيل صدقي على هذا البيان الذي 
أصدره سبعة من أعضاء وفد املفاوضات، أن استصدر 

 نوفمرب حبلجأ الوفد الرمسي للمفاوضة. 12مرسوًما يف 
وكان صدقي حني عاد من لندن قد صرَّح أبنه جنُ 

ته اليت وعد هبا وهي أن ا لوحدة بني مصر والسودان يف مهمَّ
حتت التاج املصري قد تقرَّرت بصفة هنا ية. فقامت 
مظاهرات عنيفة يف اخلرأوم من جانب االنفصاليجأني، 
واعتدوا فيها على أنصار الوحدة، وصرح كليمنت أتلي 
ٍُ مضادٍج قرَّر  ر يس الوزارة الربيطانية يف علس العموم بتصري

فكر يف إدخال أي تغيري على فيه أن احلكومة الربيطانية ال ت
وضع السودان، ووصف تصرحيات صدقي أبهنا مغرضة 
ومضلجألة، وأن ما جرى ال يعدو أن يكون حمادًثت متهيدية، 

وبعد فشله  وأن الطرفني مل يتفاوضا على شيٍء بصفٍة هنا يَّة.

م صدقي استقالته  يف املفاوضات واختالفه مع اإلجنليز؛ قدَّ
 .(1)9152ديسمرب  3يف 
 عرض قضية مصر على جملس األمن -1

بعد ذلك شكَّل حممود فهمي النقراشي حكومة 
جديدة واستأنف املفاوضات مع السفري الربيطاين يف مصر 
السري روانلد كامبل؛ فلقي إصراًرا من احلكومة الربيطانية 

 9157يناير  15على موقفها، فقرَّر علس الوزراء يف 
ن، وأتلَّف وفد برائسة عرض قضية البالد على علس األم

النقراشي وعضوية عبد الرزاق السنهوري وزير املعارف، 
وممدوح رًيض وزير التجارة والصناعة، وعبد اجمليد صاحل 
وزير األشغال، وأمحد رمزي عضو علس الشيوخ، وحممود 
حسن سفري مصر يف واشنطن، وحممود فوزي وزير مصر 

رر الوفد املصري أن املفوَّض لدى هيئة األمم املتحدة، وقد ق
مصر تقع حتت احتالل غري مشروع من جانب بريطانيا منذ 

فيما يتعلَّل  9311، وأبدى رفضه التفاقية 9331
، إال أن اجمللس جتاهل 9152ةلسودان، وكذلك معاهدة 

يف النهاية مطالب مصر أمامه ومل يتوفَّر العدد الكايف ألي 
 .(2)اقااح مت أرحه بشأن هذا النزاع

 مفاوضات حكومة الوفد األخرية -91
بعد  9153متَّ اإلعالن رمسيًّا عن قيام إسرا يل يف 

حرٍب جرت بني عصاةهتا والقوات العربية، وبذلك 
أصبحت إسرا يل خنجًرا غُرز يف هذه املنطقة ليقوم بدور 

 حموري حيدجأد مستقبلها.

                                                                 
 ( للمزيد انظر اآليت:1)

، ص 5عبد الرمحن الرافعي، يف أعقاب الثورة املصرية، مرجع سابل، ج  -
 .111، 110-191، 199-932ص 

 مواجهة احلركة صفاء شاكر، إمساعيل صدقي.. الواقعية السياسية يف -
 وما بعدها. 29(، ص 1003، 1الوأنية، )القاهرة: دار الشروق، ط 

(، نسخة 1095إمساعيل صدقي، مذكرايت، )القاهرة: مؤسسة هنداوي،  -
 .119إلكاونية، ص 

، ص 5( عبد الرمحن الرافعي، يف أعقاب الثورة املصرية، مرجع سابل، ج 2)
 .159-113ص 
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وحني عاد الوفد إىل احلكومة بزعامة مصطفى النحاس 
النتخاةت، وتكليف النحاس بتشكيل حكومته بعد فوزه ة

الوفدية، عادت املفاوضات بني اجلانبني املصري والربيطاين، 
بشكٍل سريٍج يف البداية حول بعض الاتيبات العسكرية يف 
القناة، س تناولت احملادًثت بقيادة حممد صالح الدين وزير 
اخلارجية القضاًي األخرى، وأ ها اجلالء ووحدة وادي 

ًدا عمَّا كان عليه ال نيل، لكن الوفد هذه املرة بدا أكثر تشدُّ
، وحاولت الوالًيت املتحدة األمريكية أن تقوم 9152يف 

بدور احلكم والوسيط يف هذه احملادًثت وكذلك بعض 
األأراف العربية األخرى مثل العراق والسعودية، إال أن 

د اجلانب املصري حال دون الوصول إىل اتفاق، رغ م تشدُّ
تلوحيه بورقة العيش يف سالم مع إسرا يل، لكن ترتيبات 
مه  القوى االستعمارية بشأن إسرا يل ودورها كان أكرب ممَّا قدَّ
املفاوض املصري، وكان هدف الدول االستعمارية إشراك 
إسرا يل يف أحالف وتفا ات مع مصر ودول املنطقة، 

ة اخلالف وتو  تَّرت األمر الذي رفضه الوفد، وتفاقمت حدَّ
األجواء، ووصلت املفاوضات إىل أريٍل مسدود، ممَّا حدا 

اليت سبل وأن  9152ةلنحاس أن يعلن إلغاء معاهدة 
من أجل مصر وقَّعت »وقَّعها هو، وقال كلمته الشهرية: 

 3، وذلك يف «املعاهدة، ومن أجل مصر أُعلن إلغاءها
 .(1)9159أكتوبر 

 خامتة
بشأن ملفاوضات يبدو من العرض السابل أن مسار ا

د االستقالل  ميكن رمسه على شكل خطٍج هابط من تشدُّ
سعد زغلول إىل هتاون إمساعيل صدقي س يرتفع قليال يف 

 حمادًثت حكومة الوفد األخرية.
كما يبدو للمتتبجأع هلذا املسار أن الوحدة الوأنبية بني 
مكوانت الشعب املختلفة وقواه السياسية وتنظيماته املتنوعة 

قوة ُكربى للمفاوض املعربجأ عن نبض الشعب وآماله  تضمن

                                                                 
، )القاهرة: 9151-9150الوفد األخرية.. جنوى إمساعيل، حكومة ( 1)

(، ص 111،1095اهليئة املصرية العامة للكتاب، سلسلة اتريخ املصريني 
 .923-917ص 

والساعي لتحقيل أموحاته وأحالمه، فقد كان جليًّا مدى 
ما متتَّع به سعد زغلول من قوة يف مفاوضاته نظًرا لشعبيَّته 
اجلارفة بني أبناء الشعب الذين رأوا فيه زعيًما وأنيًّا جديًرا 

ُ التأييد له، فتحقل  من آًثر مفاوضاته ةاللتفاف حوله ومن
فرباير  13مع احملتل الربيطاين بشكل غري مباشر تصريُ 

مت بريطانيا من خالله تنازالت للحركة  9111 الذي قدَّ
وإجراء انتخاةت  9115الوأنية مسحت بصدور دستور 

نيابية حرة، وتشكيل أول حكومة منتخبة، وذلك دون أن 
ذا التصريُ  تنازل، بل ظل رافًضا هل يقدجأم سعد زغلول أيَّ 
إن إدراك سعد زغلول للمغزى و  .كما سبقت اإلشارة

التارخيي لوقفته أمام أقوى دول األرض على حدجأ تعبريه، وقد 
ا  كانت بريطانيا كذلك يف ذلك احلني، وإدراكه أنه قويٌّ جدًّ
ةحلل والعدل، هذا اإلدراك هو ممَّا استحلَّ به سعد أن 

وما كان ليتبوَّأ مكان يكون زعيًما لشعب وقا ًدا لثورة، 
الزعامة لوال فهمه ملكامن القوة يف شعبه وقدرته على التعبري 
عنها، وهبذا النظر ارتفعت هامته السياسية لتطلَّ علينا إىل 

 .)2(اليوم بعربة الدرس وحكمته
يف حني أن تفرُّق األمة وخاصة خنبتها السياسية فإن 

ا ما حدث ذلك ممَّا يُضعف موقف املفاوض، وقد كان جليًّ 
من آًثر التنافر الذي وقع بني إمساعيل صدقي وعدد من 
أعضاء وفد املفاوضات الذي كان يرأسه، وكذلك عند 
عرض قضية مصر على علس األمن حيث أرسل الوفد 
برائسة النحاس رسالة إىل علس األمن خيطره فيها أن 
 احلكومة املصرية اليت رفعت الدعوى أمامه ال متثجأل على أيجأ 

وجه شعب وادي النيل الذي تؤيجأد أغلبيَّته الساحقة الوفد 
ن تكون أاملصري، وأن شكواها إىل علس األمن ال ميكن 

 .(3)ة عن مطالب الشعبهلا قيمة الوثيقة القومية املعربجأ 

                                                                 
أارق البشري، سعد زغلول يفاوض االستعمار، مرجع سابل، ص ص ( 2)

15-12. 
، ص 5عبد الرمحن الرافعي، يف أعقاب الثورة، مرجع سابل، ج ( 3)

150. 
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كان ملصر نصيب متجدجأد يف بال ها من خنبتها، سواء 
من حيث الفرقة ووقوع اخلالف والشقاق بينها، أو من 
حيث التعايل عليها واالستبداد بشؤوهنا وإ ال آماهلا 
وأموحاهتا، وقد كان هلذا أثره على املفاوضات اليت فشلت 
أكثر من مرة بسبب تيقُّن بريطانيا من عدم جدوى 
االستمرار فيها ما دام الطرف املفاوض ال يعرب عن أغلبية 
شعبه، وحدث أكثر من مرة أن قُطعت املفاوضات بسبب 

الوفد صاحب الشعبية احلقيقية رفضه لعدٍد من تلك إعالن 
 املفاوضات.

يقع قدٌر كبري من فشل املفاوضات بشأن السودان إىل 
القوى السياسية املصرية اليت أصرَّت على وحدة وادي النيل 
يف مطالبها من بريطانيا دون أن يكون هلذا املطلب أثٌر يف 

األحزاب تقريًبا، مر عام يف مجيع أتكويناهتا اهليكلية، وهذا 

فلم يوجد هبا أي قيادة من السودان، وبدا األمر حماولة من 
املفاوض املصري لإلبقاء على تبعيَّة السودان ملصر، وليس 
إبقاًء على وحدة جتمع بني أهل مصر والسودان على قدٍر 

 من املساواة والعدالة.
ميكن استنتاج أن الوفد عاد يف النهاية بعد جتربة 

إىل منهج سعد  9152و 9150مفاوضات  التنازل يف
 9152زغلول مرة أخرى، حيث قام إبلغاء معاهدة 

فعادت له شعبيَّته اجلارفة، وكانت بريطانيا يف موقف 
الساعي لعدم إلغاء املعاهدة، خشية من آًثر هذا اإللغاء 

 على وضعها وخططها يف املنطقة.
 

***** 
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 9191سالمي العلما ي بعد ثورة الصراع اإل

 دروس التاريخ للواقع
 حممد مجال علي

 مقدمة
ني يف احلفاظ على مكتسبات ثورة أثبت إخفاق املصريجأ 

 بعد وقوعهم يف فخجأ  1099اخلامس والعشرين من يناير 
العلماين الذي شغل -لوجي اإلسالمييو االستقطاب األيد

قضية الصراع  ةَ حموريَّ  ،اجملال العام يف مرحلة ما بعد الثورة
العلماين وأولوية التفكري اجلاد بشأن جتاوزها أو -اإلسالمي
 هلا ةلنسبة ملستقبل التغيري يف مصر. وضع حدجٍ 

حيث وصل هذا االستقطاب يف مرحلة ما بعد يناير 
من أريف االستقطاب للوقوف  تفضيل كلجٍ  إىل حدجأ  1099

 مواجهة الطرف ة يفا واحًدا مع قوى الثورة املضادَّ صفًّ 
 هذه القوى أنفسها بدعم قوى الدولة اآلخر، إذ كانت مُت جأ 

العميقة ملشروعها على حساب املشروع املضاد، بينما فوجئ 
اجلميع يف هناية األمر ةنقضاض هذه الدولة بسياساهتا 

ة مكتسبات الثورة ُمعيدة إنتاج النمط االستبدادية على كافَّ 
اهلجني الذي ال حيمل مشروًعا  ذاته من احلكم االستبدادي

سوى مشروع الفساد واالستبداد أبقرب الطرق اليت مُتكنه 
 دينية كانت أو علمانية. ،من ذلك

عي هذه الورقة ةلطبع تقدمي أأروحة متكاملة ال تدَّ 
لتجاوز هذا الصراع، وإمنا هي عرد حماولة إلعادة قراءة 

دولة يف مصر، اتريخ هذا الصراع وتداعياته على اجملتمع وال
اليت يتم هبا  9191ًيته األوىل بعد ثورة اخاصة يف بد

 -اولو شكليًّ -التأريخ لنشوء الدولة القومية املصرية املُستقلة 
ة بعد السقوط الكامل خاصَّ  ،كيان خارجي  عن أيجأ 

 للخالفة العثمانية.
                                                                 

 علوم السياسية.ةحث يف ال 

ومثة جتليات كثرية للصراع اإلسالمي العلماين يشهدها 
املستوًيت املختلفة الفكرية والثقافية  اجملتمع املصري على

وستقتصر هذه الورقة  ،واالقتصادية واالجتماعية والسياسية
على أحد التجليات السياسية هلذا الصراع واملتعلقة بفلسفة 

فقد كانت أهم مكتسبات ثورة  ،احلكم ونظام الدولة
االعااف بدولة مصرية مستقلة ذات سيادة،  9191

، وذلك يف 9115لكة املصرية عام ووضع أول دستور للمم
كت فيه السلطة اإلسالمية التارخيية يف تركيا وقت تفكَّ 

ووقعت فيه خمتلف بلدان العامل اإلسالمي حتت االستعمار، 
معامل  9191لت يف مصر بوضوح جراء ثورة بينما تشكَّ 

نة لة هلا دولتها احلديثة املُكوَّ "القومية املصرية" كجماعة ُمتخيَّ 
 أرض وحكومة.من شعب و 

العلماين عن -إًذا فقد نتج موقف الصراع اإلسالمي
ل األمة واقع جديد يُفيد بسقوط "دولة املسلمني" اليت متثجأ 

  ومتتد بصورة إمرباأورية لتحكم شعوةً  ،اإلسالمية مجعاء
 عن سيادة املسلمني ربجأ لتُقعَ  ،كثرية خمتلفة األعراق والدًيانت

دولة جديدة يف مصر  ودولتهم على هذه الشعوب، وظهور
وفًقا للتصورات -ني" واليت ليس املنوط هبا هي "دولة املصريجأ 

متثيل املسلمني وسيادهتم أو الدعوة  -العلمانية احلديثة
لإلسالم ونشره، ولكن منوط هبا فقط متثيل سيادة الشعب 
املصري مبختلف تكويناته الدينية والتعبري عن مصاحله 

 القومية.
خب على معامل الصراع بني النُّ يُركز هذا املقال

خب العلمانية على شكل هذه الدولة املصرية اإلسالمية والنُّ
احلديثة وفلسفة احلكم فيها، إذ أرادت النخبة العلمانية 
استكمال الصورة احلداثية للدولة، بينما عملت النخب 
اإلسالمية على استعادة منط احلكم اإلسالمي القدمي أو 

ذه الدولة القومية كخطوة أوىل يف سبيل على األقل أسلمة ه
استعادة الدولة املُوحدة لألمة اإلسالمية، ويسعى للكشف 
عن تداعيات هذا الصراع على مسرية النهوض ةلوأن 

ا، وما إذا كان مثة أريل آخر  واجتماعيًّ ا واقتصادًيًّ سياسيًّ 
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لتجاوز هذه الصراعات على الصعيد السياسي أوحصرها يف 
 قافية حفاظًا على النظام الدميقراأي الوليد.الدا رة الث

من الدولة الدينية إىل الدولة : حتوالت دين الدولة -أواًل 
 القومية
زت أمناط احلكم يف عصور ما قبل احلداثة بشكل متيَّ 

عام بدور حموري للدين أو املذهب يف تشكيل الدول 
واملمالك، حيث كانت تُعرب هذه الدول عن سلطة ونفوذ 

وكانت هذه السلطات تعترب  ،نيَّ مذهب عقا دي ُمعَ دين أو 
ولة عن التبشري هبذا الدين ونشر دعوته يف ؤ نفسها مس
ة لت هذه األدًين األأر املرجعيَّ على ذلك مثَّ  العامل، وبناءً 

احلاكمة ألمناط السلوك السياسي واالجتماعي يف إأار هذه 
ية ل أتباع هذه الدًيانت العناصر األصلالدول، كما مثَّ 

احلاكمة فيها، فيما وُجدت صيغ سياسية أخرى للتعامل مع 
، فبينما عرفت املمالك (1)الرعاًي من أتباع الدًيانت األخرى

ًفا شديًدا يف التعامل مع أتباع املذاهب بية تطرُّ و األور 
 املسيحية غري احلاكمة يف تلك املمالك وصل إىل حدجأ 

ا مل يعتنقوا التطهري الكامل وعدم السماح ببقا هم فيها م
مذهب الدولة، اعتمدت الدول اإلسالمية أسلوب "عقد 

مبقتضاه  ة" مع أتباع الدًيانت األخرى، والذي متَّ الذمَّ 
أتمينهم ومحايتهم وإبقاؤهم على ما هم عليه من أدًين نظري 

 .(2)دفعهم للجزية وخضوعهم لسلطان املسلمني
ذا ي نستخدمه يف هذإًذا فمفهوم الدولة "الدينية" ال

م فيها املقال ال نقصد به تلك الدولة الثيوقراأية اليت تتحكَّ 
سات الدينية الكهنوتية وحسب، ولكن نقصد هبا املؤسَّ 

من احلكم، والذي يقوم  -ما قبل احلداثي-ذلك النمط 
 عن نفوذ دينها على حكم مجاعة دينية معينة ويعربجأ 

                                                                 
( للمزيد انظر: شريف يونس، البحث عن خالص.. أزمة الدولة 1)

واإلسالم واحلداثة يف مصر، )القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة 
 .35-11(، ص ص 1095األوىل، 

( للمزيد انظر: عبدالكرمي زيدان، أحكام الذميني واملستأمنني يف دار 2)
مكتبة القدس، الطبعة األوىل،  –سسة الرسالة اإلسالم، )بريوت: مؤ 

9131.) 

وانتشاره، وهو منط خيتلف عن حكم اجلماعة "القومية" 
 السا د يف العصر احلديث.

فالدولة القومية احلديثة هي ذلك النمط اجلديد من 
ة يف عصر النهضة وانتقل منها و الذي ظهر يف أور -احلكم 

سات وهي عبارة عن عموعة من املؤسَّ  -إىل العامل أمجع
ع البريوقراأية والعسكرية واألمنية الضخمة، اليت تتمتَّ

ا تبًعا ة إمَّ دة بدقَّ رافية حمدَّ ةلسيادة الكاملة على مساحة جغ
حلدودها اجلغرافية الطبيعية أو تبًعا لالتفاقيات الدولية اليت 
تعكس توازانت القوى على املستويني اإلقليمي والعاملي، 
ويعيش على هذه املساحة اجلغرافية "شعب" له مالمُ 

ل هذه قومية واضحة سواء كانت حقيقية أم مصطنعة، ومُتثجأ 
، (3)لة" الرمز اجلامع لزمام هذه الدولةومية "املُتخيَّ املالمُ الق

وهذا من أهم مالمُ التمايز بني الدولتني "الدينية" 
و"القومية"، حيث تدور األوىل حول الدين أو املذهب 

 العقا دي بينما تنطلل الثانية من "االنتماء القومي".
ارتبط هذا التحول يف فلسفة احلكم وشكل الدولة يف 

ني: أوهلما هتميش الدين ورجاله لمحني ر يسيَّ أورة مب
 ومؤسساته يف عمليات صنع السياسات على املستوينْي 
 الداخلي واخلارجي واالجتاه حنو الفصل بني الدين الذي متَّ 

وبني نظم احلكم وسياسات الدول  ، فردًيًّ اعتباره شأانً 
ق االقتصادي وًثنيهما التفوُّ  ،القومية العلمانية احلديثة

سياسي والعسكري الكبري للوحدات القومية اجلديدة وال
رات اليت شهدها عصر النهضة ة نتيجة التطوُّ و الناشئة يف أور 

                                                                 
 ( للمزيد انظر:3)

وا ل حالق، الدولة املستحيلة.. اإلسالم والسياسة ومأزق احلداثة  -
األخالقي، ترمجة: عمرو عثمان، )بريوت: املركز العريب لألحباث ودراسة 

 .905-57(، ص ص 1095السياسات، الطبعة األوىل، 
جلماعات املتخيَّلة.. أتمالت يف أصل القومية بندكت أندرسن، ا -

وانتشارها، ترمجة: ًث ر ديب، )بريوت: املركز العريب لألحباث ودراسة 
 (.1095السياسات، الطبعة األوىل، 

إبراهيم البيومي غامن، مرياث االستبداد، )القاهرة: نيو بوك للنشر  -
 .53-13(، ص ص 1093والتوزيع، الطبعة األوىل، 



28 

 

وعلى رأسها حركة الكشوف اجلغرافية واكتشاف 
 .(1)الطباعة

ة وترعرت يف ظل و فقد نشأت الدول القومية يف أور 
ذلك حالة من الثبات واجلمود والتخلف عاىن منها العامل 

ة املتطورة تكنولوجيًّا وعلميًّا و سالمي حىت فاجأته أور اإل
بغزواهتا وحتركاهتا االستعمارية اهلادفة لبسط هيمنتها على 

راته، فشهدت بلدان العامل اإلسالمي وسلب ثرواته ومقدَّ 
لت خطوط املواجهة مع املستعمر البلدان اإلسالمية اليت مثَّ 

لة إصالحيًّة متعججأ حرًكة  -وعلى رأسها مصر وتركيا-الغريب 
، كان هدفها الر يس (2)نشأت حتت هتديد االستعمار الغريب

هو التطوير السريع للبنية العسكرية واالقتصادية للبالد من 
أجل بناء قوة حديثة قادرة على مواجهة هتديدات 

يب، وأغفلت هذه احلركة التجديد الفكري و االستعمار األور 
يب و ى النمط األور بتطوير اجليش عل والفقهي مكتفيةً 

م علوم الصنا ع احلديث، وإرسال بعثات تعليمية لتعلُّ 
ت هذه العملية ة، ومتَّ و والتكنولوجيا واهلندسة اليت عرفتها أور 

الذي -لة يف حممد علي يف مصر بقيادة الطبقة احلاكمة ممثَّ 
والسلطان سليم الثالث س  -أنشأ الدولة املصرية احلديثة

 .(3)احممود الثاين يف تركي
أسفرت هذه العملية عن إجياد هياكل ومؤسسات 

بية خاصة فيما يتعلل و جديدة تستلهم اخلربة النهضوية األور 
بناء اجليش املصري  ةجلوانب العسكرية والتقنية، فتمَّ 

 بية ويتوىلَّ و احلديث الذي يعتمد التقاليد العسكرية األور 
ادي من بيون، كما قام بعملية حتديث اقتصو تدريبه قادة أور 

خالل بناء املصانع احلديثة هبدف تغيري منط اإلنتاج وعدم 
ل إىل اإلنتاج الصناعي االكتفاء ةإلنتاج الزراعي والتحوُّ 

                                                                 
كيسنجر، النظام العاملي أتمالت حول أال ع األمم ومسار   هنري( 1)

(، ص 1095التاريخ، فاضل جتكر)ماجم(، )بريوت: دار الكتاب العريب، 
11-51 ،52-55 . 

أارق البشري، منهج النظر يف النظم السياسية املعاصرة لبلدان العامل  (2)
-99ص  (، ص1007اإلسالمي، )القاهرة: دار الشروق، الطبعة الثانية، 

95. 
 .12-11املرجع السابل، ص ص ( 3)

، كما قام ببناء مدارس حديثة هتدف (4)وخاصة العسكري
لتعليم الطالب علوم الصنا ع احلديثة، اترًكا التعليم األزهري 

ن جتديد أو إصالح، التقليدي على حاله من القأَدم دو 
وذلك حتت ضغط التهديد االستعماري الغريب الذي مل ياك 

 للتفكري يف اإلصالح والتجديد الفكري والدي . فرصةً 
ومل يكن حممد علي يف مساعيه تلك هادًفا إىل تغيري 
فلسفة احلكم واستلهام فلسفة الدولة القومية احلديثة يف 

ر، وإمنا أراد من إصالحاته السياسية واالقتصادية يف مص
ذلك جتديد القوة العثمانية وإنشاء قوة عسكرية واقتصادية 
يستطيع هبا السيطرة على مقاليد احلكم يف الدولة العثمانية، 

نبول طسإوهو ما تدل عليه حماوالته املتكررة للسيطرة على 
 اإلدارة الفعلية للدولة العثمانية، ما يع  أن فكرة وتويلجأ 

ة عن علمانية "مصرية" ذات سيادة مستقلَّ  إنشاء دولة قومية
حميطها العريب واإلسالمي مل تكن واردة يف ذهن حممد 

 .(5)علي
ا عن ومع ذلك فقد أسفر مشروع حممد علي فعليًّ 

استحالة "العلمنة" إىل واقع اجتماعي راسخ يف اجملتمع 
املصري، ففشله يف السيطرة الكاملة على الدولة العثمانية 

علي ةلقطر املصري عنها كان بذرة نشوء الدولة وانفصاله الف
ل "القومية املصرية"  القومية يف مصر، وكان ذلك قبل تشكُّ 

ة بذاهتا، كما أن املعاهد كوحدة انتماء سياسي مستقلَّ 
ر التق  يف احلديثة اليت بدأ يف إنشا ها بغرض مالحقة التطوُّ 

 لت يف عهد أسالفه إىل حماضن لتكوين خنٍب الغرب حتوَّ 
ة "علمانية" حديثة بعد دراستها للعلوم واملعارف سياسيَّ 

 .(6)االجتماعية واإلنسانية الغربية يف هذه املعاهد
 

                                                                 
-905( شريف يونس، البحث عن خالص، مرجع سابل، ص ص 4)

991. 
أارق البشري، احلوار اإلسالمي العلماين، )القاهرة: دار الشروق، ( 5)

 .10-7(، ص ص 1002الطبعة الثانية، 
 ( املرجع السابل.6)
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ل القومية املصرية ودولتها وتشك   9191ثورة  -اثنًيا
 العلمانية
ت مصر حىت هناية احلرب العاملية األوىل عبارة عن ظلَّ 

مثة وجود رمسي  ا فقط، فلم يكن"والية" عثمانية ولو شكليًّ 
لدولة مصرية ذات سيادة على الصعيد الدويل، وبعد هناية 
احلرب العاملية األوىل والسقوط الكامل للدولة العثمانية 

ا للحماية الربيطانية على مصر ت بريطانيا مشروًعا جديدً أقرَّ 
يتم مبقتضاه نقل مصر من كوهنا "والية عثمانية" إىل 

روع الذي رفضته احلركة "مستعمرة بريطانية"، وهو املش
الوأنية املصرية اليت عملت جاهدة النتزاع االستقالل 
الكامل ملصر الذي يتم مبقتضاه االعااف مبصر كدولة 
مستقلة ذات سيادة وكوحدة سياسية من وحدات النظام 
الدويل، ويف نضاهلا هذا عملت احلركة الوأنية بقيادة النخبة 

وح القومية املصرية وإًثرهتا يف القانونية احلديثة على تعزيز الر 
نفوس كافة الطبقات االجتماعية مبا فيها أبقات الفالحني 
يف أعماق الريف املصري، وبرزت ألول مرة بوضوح فكرة 
"اجلماعة املصرية" كوحدة انتماء قومي متخيلة حُيارب 

 .(1)املصريون من أجل االعااف الدويل هبا
بصبغة ليربالية  سمت هذه الروح الوأنية اجلديدةاتَّ 

 معايري االحتكام العلمانية لنظم االجتماع والسياسة، تتبىنَّ 
د ومع ذلك فهذه "الوأنية العلمانية" اجلديدة مل تكن عرَّ 

امتداد للتيار العلماين التغرييب الذي بدأ كأذرع عميلة 
سمت هذه النخبة العلمانية لالحتالل الربيطاين، بل اتَّ 

اجلادة يف ألب االستقالل والساعية  اجلديدة ةلروح الوأنية
مة يضع مصاحل مصر يف مقدجأ  وأ جٍ  هنضويجٍ   مشروعٍ لتب جأ 

ته وليس عرد أداة لتحقيل املصاحل السياسية أولوًيَّ 
، أي أن التيار العلماين مل (2)واالقتصادية للمستعمر األوريب

يعد عرد تيار تغرييب وافد وغريب على اجملتمع املصري 

                                                                 
-912، مرجع سابل،ص ص البحث عن خالصشريف يونس، ( 1)

105. 
-19أارق البشري، احلوار اإلسالمي العلماين، مرجع سابل، ص ص ( 2)

15. 

ع تحم جبزء أصيل من هذا اجملتمع، وةت يتمتَّولكنه ال
بشبكة عالقات اجتماعية واسعة مع خمتلف فئات اجملتمع 

وذلك بعد  ،ر للنضال الوأ  ضد االستعماراملصري ويتصدَّ 
جت من مدارس ت النخبة القانونية احلديثة اليت خترَّ أن حلَّ 

ظم القانونية الوضعية حمل النخبتني احلقوق ودرست النُّ
 يف الثورة ًيً ا مدوجأ ا سقوأً تعسكرية والدينية اللتني سقطال

 .(3)العرابية
جنحت هذه الثورة يف انتزاع اعااف دويل ةستقالل 
الدولة املصرية، وصدر ألول مرة دستور للمملكة املصرية 

، ذلك 9115ة الوليدة، وهو ما عُرف بدستور املستقلَّ 
والرؤى الدستور الذي انعكست فيه كثري من األفكار 

تها قيادة احلركة الوأنية، وهو الليربالية احلديثة اليت تبنَّ
"مصر دولة  :الدستور الذي نص يف مادته األوىل على أن

أ  وال ينزل ة ملكها ال يتجزَّ ة مستقلَّ ذات سيادة وهي حرَّ 
، (4)عن شيء منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيايب"

دة يف النظام الدويل ُمعلًنا بذلك مصر كوحدة سياسية جدي
ة الوستفايل يف عصر كان وجود مثل هذه الوحدات املستقلَّ 

 يف العامل الشرقي ويف أفريقيا أمًرا اندًرا للغاية.
ون "املصريُّ  :ت املادة الثالثة من الدستور على أنونصَّ 

ع ةحلقوق املدنية لدى القانون سواء. وهم متساوون يف التمتُّ
ال  ..من الواجبات والتكاليف العامةوالسياسية وفيما عليهم 

وإليهم  ،متييز بينهم يف ذلك بسبب األصل أو اللغة أو الدين
وحدهم يُعهد ةلوظا ف العامة مدنية كانت أو عسكرية وال 

 األجانب هذه الوظا ف إال يف أحوال استثنا ية يعينها يوىلَّ 
القانون"، وبذلك يكرس هذا الدستور قواعد الدولة القومية 

ديثة اليت تنطلل من وحدة االنتماء القومية "القومية احل
املصرية" وال مُتيز بني مواأنيها على أساس الدين، فالعقد 

"عقد  االجتماعي بني غري املسلمني وبني هذه الدولة ليس

                                                                 
( للمزيد هبذا الشأن انظر: عمرو الشلقاين، االزدهار واهنيار النخبة 3)

، )القاهرة: دار الشروق، الطبعة األوىل، 1005-9305القانونية املصرية 
1095.) 

 .9115سنة النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان ل( 4)
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ولكنه عقد املواأنة الذي جيري على املسلمني  ،ة"ذمَّ 
 وغريهم ممن حيملون اجلنسية املصرية.

من الدستور على  ةملادة الثانية عشر ت اوكذلك نصَّ 
 ة"حرية االعتقاد مطلقة"، كما تنص املادة الثالثة عشر  :أن

"حتمي الدولة حرية القيام بشعا ر األدًين والعقا د  :على أن
ذلك  أبًقا للعادات املرعية يف الدًير املصرية على أال خيلَّ 

 صَّ ةلنظام العام وال ينايف اآلداب"، ويف احلقيقة فإن الن
ا عميًقا على إأالق حرية االعتقاد يستبطن احنياًزا علمانيًّ 

عد الدي  والعقا دي عن تشكيل النظام يقضي بتنحية البُ 
السياسي وأبن العالقات السياسية واالجتماعية يف هذه 
الدولة تستند إىل أساس قومي علماين وليس إىل أساس 

 دينٍ  يجأ دي ، ومن س فإن اعتناق مجاعة من املواأنني أل
مهما كان ال تعتربه الدولة هتديًدا ألمنها القومي ألهنا ال 
تستند يف شرعيتها إىل مجاعة دينية معينة ولكن تستند إىل 
القومية املصرية وحدها، ومن س فإنه أيًضا ال عال للحديث 
عن أية عواقب سلبية على املواأن الذي يستبدل بدينه ديًنا 

ال جيوز  شخصيجٍ  ل إىل حلجٍ ألن هذا اجملال سيتحوَّ  ،آخر
للدولة انتهاكه، وتلجأ الدولة انطالًقا من هذه الفلسفة إىل 
تطبيل تشريعات علمانية حديثة تتجاوز الشرا ع الدينية يف 

 الكثري من القضاًي.
وتبًعا لذلك فقد غابت عن هذا الدستور أية مواد 

يف على مرجعية الشريعة اإلسالمية أو مباد ها العليا  تنصُّ 
العملية التشريعية، أو تنص على مرجعية مؤسسة دينية ما يف 

ل ةلتشريعات ملفات تشريعية بعينها سواء األزهر فيما يتعلَّ 
ل بتشريعات األحوال اإلسالمية أو الكنيسة فيما يتعلَّ 

كما غاب عن هذا الدستور النص   .نيالشخصية للمسيحيجأ 
انت على قصر حرية ممارسة الشعا ر ألصحاب "الدًي

السماوية" دون غريهم من أصحاب الدًيانت األخرى، 
وهي النصوص اليت عرفتها الدساتري املصرية الحًقا بدًءا من 

ه العلماين ة التوجُّ ، وهو ما يعكس قوَّ 9179دستور عام 
ل حقيقي يف فلسفة احلكم ة يف إحداث حتوُّ والرغبة اجلادَّ 

 .9191 ةلدولة املصرية الوليدة يف مرحلة ما بعد ثورة

جهود التيار احملافظ  :البحث عن سلطة اإلسالم -اثلثًا
 ونشأة اإلسالم السياسي

رات الكبرية يف اجتاه علمنة على الرغم من هذه التطوُّ 
نظام احلكم يف مصر، فإن التحول الكامل يف فلسفة احلكم 

من اجتاهات  قويجٍ  فعلٍ  كتب له التمام نظًرا لوجود ردجأ مل يُ 
عملت على االحتفاظ ببعض ظالل أمناط إسالمية حمافظة 

احلكم القدمية يف دولة اخلالفة اإلسالمية، وقد أسفر بقاء 
هذه الظالل عن استمرار ما ميكننا تسميته حبالة "الدولة 
اهلجني" اليت ال ميكن تصنيفها كدولة قومية حداثية بشكل  
كامل، ويف الوقت ذاته ال ميكن تصنيفها كدولة إسالمية 

  ب يف وجود خللٍ ركان، وهي احلالة اليت تتسبَّ متكاملة األ
يف البنية التشريعية والدستورية للدولة املصرية ال يزال  كبريٍ 

 .اآلن مستمًرا حىت
"ينظم  :من الدستور على أن 955فقد نصت املادة 

ا للمبادئ القانون الطريقة اليت يباشر هبا امللك سلطته أبقً 
ةملعاهد الدينية وبتعيني  رة هبذا الدستور فيما خيتصُّ املقرَّ 

 وةألوقاف اليت تديرها وزارة األوقاف وعلى نيالرؤساء الدينيجأ 
العموم ةملسا ل اخلاصة ةألدًين املسموح هبا يف البالد. 
وإذا مل توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطات 

ا للقواعد والعادات املعمول هبا اآلن..."، فهذه املادة أبقً 
ن مبدأ أصياًل من مبادئ نظام احلكم يف دولة اخلالفة تستبط

اإلسالمية، وهي أن امللك هو إمام املسلمني وله الرًيسة يف 
ول عن حفظ الدين وحراسته، كما ؤ مسهو ون الدينية و ؤ الش

على "األدًين املسموح هبا يف البالد" يستبطن  أن النصَّ 
 ،خل البالدة أدًين غري مسموح بوجودها دااالعااف أبنه مثَّ 

على إأالق حرية االعتقاد يف  وهو ما يناقض النصَّ 
الدستور ذاته، فضاًل عن منُ هذه املادة للملك سلطة  

سات التعليمية اإلسالمية وتعيني رؤسا ها كبرية على املؤسَّ 
 ا.بشكل مباشر منه شخصيًّ 

هذا الدستور  كما أن التفسري القضا ي لبعض موادجأ 
بت يف استمرار بعض عتقاد تسبَّ على حرية اال اليت تنصُّ 

مظاهر احلكم "الدي " يف بنية القانون املصري، فالنص يف 
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ا للعادات على حرية ممارسة الشعا ر "أبقً  الثالثة عشرةاملادة 
تفسريه ةستمرار اعتبار غري املسلمني يف الدًير  املرعية" متَّ 

ور ة تستوجب ممارستهم للشعا ر وبنا هم لداملصرية كأهل ذمَّ 
العبادة اخلاصة هبم موافقات خاصة ومباشرة من امللك الذي 
هو إمام املسلمني، وذلك وفًقا ألحكام اخلط اهلمايوين 

اعتباره من هذه  الذي أصدرته الدولة العثمانية والذي متَّ 
 .(1)العادات املرعية

وحقيقة احلال أن امللك فؤاد ةلفعل سعى يف تلك 
اإلعالن عن  مني الذي متَّ الفاة لشغل منصب خليفة املسل

ا يف تركيا، ويف سبيل ذلك بذل جهوًدا دعوية  إلغا ه رمسيًّ 
كبرية مستعيًنا ةلنخبة األزهرية اليت شعرت ةلتهديد الكبري 

 ؛د هتميشهااء تصاعد نفوذ النخبة العلمانية احلديثة وتزايُ جرَّ 
زت حتالفها مع امللك فؤاد الذي حرص على اساضا ها فعزَّ 

ل الليربايل يف نظام طاهبا إىل جانبه يف مواجهة التحوُّ واستق
 والذي حيد من صالحياته وسلطاته بشكل كبري. ،احلكم

وقد صدر بيان عن "اهليئة العلمية الدينية اإلسالمية 
قدت برائسة شيخ األزهر وعدد من علماء الكربى"، اليت عُ 

 ذلك ني، يعربجأ األزهر ومشايخ الطرق الصوفية والزعماء الدينيجأ 
البيان عن أرحهم الفكري الداعم لتنصيب امللك فؤاد  

 أيًضا عن حالة الرؤية االجتهادية كخليفة للمسلمني، ويعربجأ 
ظم احلكم الدميقراأية، فقد اإلسالمية يف ذلك التوقيت لنُ 

 ،جاء يف البيان أن "اخلالفة هي رًيسة عامة يف الدنيا
ليه وسلم يف واإلمام ان ب عن صاحب الشريعة صلى هللا ع

ل ون اخللْ ؤ محاية الدين وتنفيذ أحكامه، ويف تدبري ش
 ة على مقتضى النظر الشرعي، وأن اإلمام يتوىلَّ الدنيويَّ 

احلكم ةلبيعة من أهل احلل والعقد أو ةستخالف إمام قبله 
ب"، كما جاء يف البيان أنه "ملا كان اإلمام أو بطريل التغلُّ 
الرعية وجب أن تكون ون ؤ ف التام يف شصاحب التصرُّ 

مجيع الوالًيت مستمدة منه وصادرة عنه كوالية الوزراء 

                                                                 
عمرو عزت، ترخيص ةلصالة.. أزمة حرية اختاذ دور العبادة يف مصر، ( 1)

 .95-91(، ص ص 1095)القاهرة: املبادرة املصرية للحقوق الشخصية، 

ووالية أمراء األقاليم ووالية القضاة ووالية نقباء اجليش 
 .(2)ومحاية الثغور"

 الرؤية التقليدية فنجد يف هذه النصوص إمعااًن يف تب جأ 
ل يف ظل حقب للفقه السياسي اإلسالمي الذي تشكَّ 

يف العصور اإلسالمية الوسيطة، وهو الفقه امللك العضوض 
 ، فنصَّ (3)س الستبداد احلاكم الفرد بصورة كبريةالذي كرَّ 

البيان على استمرار االعااف إبمامة احلاكم "املتغلب" 
ة السلطات والنص على احتكار امللك "الوارث" لكافَّ 

يف فاة تصاعد فيها املد الليربايل -التنفيذية والقضا ية 
املطالب بتشكيل النظام الربملاين الذي تُستمد  وتصاعدت

فيه مجيع السلطات من األمة ونواهبا وليس من "اإلمام 
من هذا التوجُّه املعربَّ عنه يف هذا البيان كان ف -(4)ب"املتغلجأ 

أهم عوامل كشف اجلمود الفقهي وقصور الرؤية السياسية 
 لدى النخبة الدينية التقليدية يف تلك املرحلة.

هى هذا العجز الفكري واجلمود الفقهي إىل جانب انت
قها بعد واقع اهلزمية السياسية لبلدان العامل اإلسالمي وتفرُّ 

وقوعها مجيًعا حتت استعمار قوى غربية خمتلفة إىل اإلقرار 
ًدا، وذلك يف ختام مؤمتر ةستحالة استعادة نظام اخلالفة عدَّ 

 إلسالم" حلضورهدعا األزهر النخب الدينية من "مجيع أمم ا
ملناقشة مسألة عودة اخلالفة، حيث  9112مايو عام  يف

 ل لصيغة فكرية وسياسية لتطبيلٍ عجز احلاضرون عن التوصُّ 
لنظام اخلالفة اإلسالمية يف ضوء االختالف الكبري  معاصرٍ 

ثة وأنظمة احلكم احلديثة اليت بني املقوالت الفقهية املتوارَ 
لنيابية واالنتماءات القومية كأساس ظم الدميقراأية اتعتمد النُّ

للحكم، فضاًل عن واقع االحتالل الذي تعيشه  فلسفيجٍ 
األمة اإلسالمية والذي مل يكن يسمُ مبثل هذا النظام 

 الشيخ الظواهري شيخ األزهر عن هذا مطلًقا، وقد عربَّ 
قوا ني تفرَّ م"إن املسل :العجز بقوله يف كلمته اخلتامية ةملؤمتر

                                                                 
أمل فهمي، امللك فاروق واخلالفة اإلسالمية، )القاهرة: اهليئة املصرية  (2)

 .11-10(، ص ص 1095العامة للكتاب، الطبعة األوىل، 
للمزيد هبذا الشأن انظر: إبراهيم البيومي غامن، مرياث االستبداد، مرجع  (3)

 .952-907سابل، ص ص 
 املرجع السابل.( 4)
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وا ف يستحيل اجتماعها، وإذا كنا أهال ألن يف األرض أ
نبت يف مسألة اخلالفة فكيف نكون أهال ألن نبت يف أمر 

 .(1)املسلمني وقد فقدوا كل حول وقوة"
ولعل هذا التصريُ وغريه كان مبثابة إعالن فشل 

ل العلماين يف نظام مجاعة العلماء التقليديني يف منع التحوُّ 
سالمي مرة أخرى، األمر احلكم واستعادة منط احلكم اإل

ع د لظهور مجاعات اإلسالم السياسي اليت ستتمتَّالذي مهَّ 
يف اجملال العام على حساب النفوذ التقليدي  كبريٍ   بنفوذٍ 
 سات الدينية الرمسية.للمؤسَّ 

بدأ األمر بظهور مجاعة اإلخوان املسلمني يف عام 
ل وُّ ة هتدف ملواجهة التحإحيا يَّ  لت قوةً ، واليت مثَّ 9113

العلماين يف نظام احلكم واستعادة نظام اخلالفة اإلسالمية  
ل دة لبلدان العامل اإلسالمي اليت بدأت تتحوَّ كسلطة موُحجأ 

يف إأار النظام  "بفعل االستعمار إىل "فسيفساء دول قومية
حسن البنا على فشل النظام  الدويل الوستفايل، واحتجَّ 

تني ة يف احلربني العامليَّ و الدويل الوستفايل وتداعيه بسقوط أور 
وفشل عصبة األمم يف إحالل السالم واحلفاظ على ذلك 

على صالحية النظام العاملي "اإلسالمي"  النظام، كما احتجَّ 
اختباره من قبل وأن التاريخ شاهد على صالحيته  أبنه قد متَّ 

داعًيا إىل استعادة تلك السلطة اإلسالمية املُهيمنة اليت 
، ولذلك انتقد (2)لعاملي على بلدان العاملتفرض سالمها ا

ر واالستقالل حبكم أن البنا رؤية القوى العلمانية للتحرُّ 
ر "االستقالل عندهم غاية للوأن" فقط، بينما التحرُّ 

واالستقالل يف رؤيته وسيلة "إلقرار اإلصالح الروحي يف 
األرض كلها ال يف الوأن وحده"، وهو بذلك ينطلل من 

دولة ختتلف عن الرؤية و ة لدين ة عامليَّ بشرييَّ رؤية دينية ت
 .(3)القومية العلمانية السا دة

                                                                 
 .17-15املرجع السابل، ص ص ( 1)
 .915-995هنري كيسنجر، النظام العاملي، مرجع سابل، ص ص ( 2)
القاهرة: ( إبراهيم البيومي غامن، الفكر السياسي لإلمام حسن البنا، )3)

، 153، 157(، ص ص 1095مدارات لألحباث والنشر، الطبعة الثانية، 
553. 

ًًي كبريًا لنخبة العلماء لت هذه اجلماعة حتدجأ ومثَّ 
 اهتامهم ةلفشل يف مواجهة املدجأ  ني الذين متَّ التقليديجأ 
، حيث عملت على القيام أبدوار جديدة للوعظ (4)العلماين

سم والتوعوي لعموم املسلمني تتَّ واإلرشاد الروحي والفكري
 مندفعٍ  عيجٍ تطوُّ  عملٍ  من احليوية واحلماس يف ظلجأ  كبريٍ   بقدرٍ 
ة التقليدية تجاوز الوظا ف الوعظيَّ ت أموحةٍ  ةٍ شبابيَّ  بروحٍ 

سة الدينية الرمسية الذين ةتوا يف التحاق ملشايخ املؤسَّ 
ير وارتباط مادي متزايد ةلسلطة السياسية دون إحداث تطو 

 .(5)يُذكر يف خطاهبم الدي  والدعوي
ا للتيار الليربايل ًًي سياسيًّ لت اجلماعة حتدجأ كما مثَّ 

املصري الطامُ لبناء دولة مصرية حديثة مندعة يف النظام 
ة على السعي الدويل الوستفايل، والذي تقتصر رؤيته الوأنيَّ 

لالستقالل السياسي عن االحتالل الربيطاين من خالل 
ض يف إأار قواعد النظام الدويل القا م، بينما انطلقت التفاو 

مجاعة اإلخوان من رؤية شاملة للتغيري السياسي 
سس واالقتصادي والثقايف والتشريعي تقوم على نقض أُ 

ل التدرجيي حنو الدولة القومية العلمانية احلديثة والتحوُّ 
د "سلطة اإلسالم" اليت تقوم على حكم الشريعة وال تتقيَّ 

دود اجلغرافية للدولة املصرية ولكن تلتحم مع قضاًي ةحل
ه وتسعى لتقدمي بديل حضاري إسالمي العامل اإلسالمي كلجأ 

 .(6)ةللعامل كافَّ 
عت اجلماعة بنفوذ واسع يف اجملتمع املصري وأقبلت متتَّ 

عليها قطاعات واسعة من أبناء اجملتمع، ولعل من أهم 
مته اجلماعة ذي قدَّ أسباب هذا القبول اجملتمعي للطرح ال

الفشل الذريع للنخبة الليربالية يف إحداث إصالحات 

                                                                 
(4) Rachel M. Scott, What might the Muslim 
brotherhood do with al-Azhar? Religious 
authority in Egypt, Die Welt des Islams, Vol. 
52, Issue 2 (2012), pp. 163. 

سون، إسالم الدولة املصرية .. مفتو بيا -جاكوب سكو فيجارد( 5)
وفتاوى دار اإلفتاء، ترمجة: السيد عمر، )الكويت: دار هنوض للدراسات 

 .103-105(، ص ص 1093والنشر، الطبعة األوىل، 
 .513-935املرجع السابل، ص ص  (6)
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سياسية واقتصادية حقيقية، واهنماك األحزاب الليربالية يف 
صراعات املصاحل والنفوذ بني زعما ها املنتمني غالًبا لطبقة 

، إذ سيطرت على احلياة السياسية (1)كبار املالك
لسياسية "العليا" بني االنقالةت الدستورية والصراعات ا

ب يف الوفد وأعدا ه من القصر وأحزاب األقلية، ما تسبَّ 
حالة من اإلحباط العام واليأس من قدرة هذه النخبة على 

 .(2)9191حتقيل أموحات ثورة 
كما كان لتحدًيت التحديث املتسارع وسيطرة 
اجلاليات األجنبية على احلياة االقتصادية والثقافية واندماج 

ت العليا من اجملتمع يف أساليب حياهتم ومعيشتهم الطبقا
ة، إىل جانب أبيعة االقتصاد احلديث الذي يعتمد يف اليوميَّ 

االستهالك على ما يُنتج يف السوق ال على ما يتم إنتاجه 
يف املنزل، وتطور نظام التعليم وخروج املرأة من أجل التعليم 

هذه والعمل ومن س سفورها واختالأها ةلرجال، كل 
ضت إىل شعور التغيريات االجتماعية واالقتصادية أفْ 

قطاعات كبرية من أبناء اجملتمع بصدمة حضارية كبرية وعدم 
قدرة على التعايش يف هذه األجواء احلداثية اليت ختالف 

هوا إىل التاريخ والااث الكثري من القيم املوروثة، فاجتَّ 
 ةلغربة يف يلتمسون فيه األمان واهلروب من الشعور املؤمل

الواقع املعاصر، وانصروا دعوة اإلخوان اليت تطالب ةستعادة 
ة اجملاالت السياسية نظم احلياة اإلسالمية يف كافَّ 

 .(3)واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والفنية
حالة من  إًذا فقد صعد جنم مجاعة اإلخوان يف ظلجأ 
اين الذي السخط العام على السياسة احلزبية والعمل الربمل

سيطرت عليه الطبقات العليا دون غريها، وهو السخط 
الذي فتُ اجملال أمام تصاعد املطالب إبلغاء هذه احلياة 
 احلزبية وفقدان اإلميان جبدوى النظام الدميقراأي، يف ظلجأ 

                                                                 
عاصم الدسوقي، كبار مالك األراضي الزراعية ودورهم يف اجملتمع  (1)

)القاهرة: دار الشروق، الطبعة األوىل، ، 9151-9195املصري 
 .151-919(، ص ص 1007

، )القاهرة: 9151-9155أارق البشري، احلركة السياسية يف مصر ( 2)
 .22-25(، ص ص 9135دار الشروق، الطبعة الثانية، 

 .21-23املرجع السابل، ص ص ( 3)

ل يف استقرار النظام البلشفي يف متثَّ  صعيد عاملي مواٍت 
املعادية للدميقراأية ظم الفاشية والنازية روسيا وصعود النُّ

م بدا ل هنضوية ديكتاتورية، واليت ة واليت تقدجأ و الغربية يف أور 
-لوجية اجلديدة يف مصر يو استلهمت منها التنظيمات األيد

جزًءا من خطاهبا  -اإلخوان ومصر الفتاة واحلركة الشيوعية
، فقد (4)وأفكارها مثل املطالبة إبلغاء األحزاب السياسية

ة األحزاب وإنشاء هيئة قومية ا إبلغاء كافَّ أالب حسن البن
 األحزاب مجيًعا مع تنازل كلجأ  واحدة ةسم جديد تضمُّ 

حزب عن امسه "يف سبيل هللا واإلصالح" على أن تضع 
 ،(5)هذه اهليئة برانًعا للنهضة على أساس تعاليم اإلسالم

ر مشويل وليس بوسعنا إنكار ما يعكسه هذا الطرح من تصوُّ 
ع لبناء نظام سياسي ميتلك ة ومتطلجأ دية السياسيَّ عدُّ رافض للت

ر قريب ة، وهو تصوُّ رات النهضويَّ وحده وضع الربامج والتصوُّ 
 ا حدث الحًقا ةلفعل يف العهد الناصري!ممَّ 

مل يُسفر هذا االختالف الفكري يف  ،وبشكل عام
عن استمرار خط  9151وانقالب  9191الفاة بني ثورة 

والسياسي الطبيعي بني القوى السياسية التفاعل الفكري 
 اإلخوان االخنراطَ  بت مجاعةُ والفكرية املختلفة، إذ جتنَّ

الكامل يف الصراع السياسي احلزيب أو السعي إىل السلطة 
، ولكن أبقت نفسها (6)وفل قواعد النظام الليربايل اجلديد

وأعضاءها بعيًدا عن هذا التفاعل السياسي الطبيعي 
ناء التنظيمي احملكم للجماعة وأنشطتها وشغلتهم ةلب

االجتماعية والابوية وتشكيالهتا العسكرية وشبه 
، بينما تواصل الفشل السياسي لألحزاب (7)العسكرية

الليربالية وتواصلت األزمات الدستورية والسياسية 
واالجتماعية، وأسفر ذلك عن انسداد األفل السياسي 

عينيات أبعمال العنف وامتالء الساحة السياسية يف األرب
واالغتيال والصدام املباشر بني القوى السياسية املختلفة يف 

                                                                 
 .195:190، مرجع سابل، البحث عن خالصشريف يونس، ( 4)
البيومي غامن، الفكر  السياسي لإلمام حسن البنا، مرجع إبراهيم  (5)

 .151-159سابل، ص ص 
 .195، مرجع سابل، ص البحث عن خالصشريف يونس، ( 6)
 .75أارق البشري، احلركة السياسية يف مصر..، مرجع سابل، ص  (7)
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، وكان ذلك إيذااًن ةنتهاء (1)الشوارع واجلامعات املصرية
احلقبة الليربالية وصعود البديل العسكري االستبدادي الذي 
قام على أنقاض ذلك النظام احلزيب املهائ، والذي 

ان يف بداًيته وأعلنت أتييدها استبشرت به مجاعة اإلخو 
األحزاب السياسية، وذلك قبل أن  لقرار النظام اجلديد حبلجأ 

يطوهلا هي األخرى قرار احلل ليثبت هلا أن البحث عن 
دية البديل الشمويل االستبدادي ليس أفضل حااًل من التعدُّ 

 علمانية. السياسية ولو قامت على أسسٍ 
 خامتة

أثبت  9191ا بعد ثورة احلراك السياسي يف مرحلة م
جذور  اأن الوجود العلماين يف اجملتمع املصري ةت وجوًدا ذ

 مقام قيادة احلركة الوأنية أوال لت زعماءه لتويلجأ ة أهَّ ممتدَّ 
، وأن 9151مرحلة ما بعد الثورة ووصواًل إىل انقالب 

التيار اإلسالمي مهما القى من جناحات يف استقطاب 
ن فإنه مل يتمكَّ  ،ىل أفكاره ورؤيتهقطاعات عتمعة خمتلفة إ

من اإلأاحة ةلوفد والتيار الليربايل من زعامة املشهد 
ت اإلأاحة هبذا السياسي خالل احلقبة الليربالية، بينما متَّ 

ل العسكري الذي سانده اإلخوان يف التيار فقط بقوة التدخُّ 
البداية قبل أن ينقلب عليهم الحًقا ويطيُ هبم أيًضا لينفرد 

ون بقيادة احلياة السياسية بداًل من أن ينفرد هبا لعسكريُّ ا
ص اإلسالميون من والعربة من ذلك أن يتخلَّ  .اإلسالميون

نظرهتم للتيار العلماين كمجرد تيار وافد غري وأ  وغري 
ا واالعااف أبن هذا التيار ةت ميلك تراًًث وأنيًّ  ،أصيل

ل ة التوصُّ ل يف كيفيَّ جديًرا ةالحاام وجديًرا ةلتفكري املُعمَّ 
 إىل صيغ ممكنة للتوافل والعيش املشاك معه.

وًثين هذه املالحظات أن الطابع النخبوي للتيار 
 زه يف الطبقات العليا من اجملتمع واليت تتبىنَّ العلماين وتركُّ 

احملاكاة الكاملة ألمناط احلياة اليومية السا دة يف الغرب، 
ا السياسية العليا وعدم قدرته اهنماكه يف صراعاهتعن فضاًل 

                                                                 
 ( انظر اآليت:1)

 .75املرجع السابل، ص  -
 .197ص  ، مرجع سابل،البحث عن خالصشريف يونس،  -

ة للمشكالت االقتصادية على تقدمي حلول جادَّ 
واالجتماعية، كل ذلك كان من شأنه تنفري قطاعات واسعة 
من اجملتمع ليس فقط من هذه النخبة العلمانية، ولكن من 

دية السياسية والفكرية واإلميان بقيم احلرية مبادئ التعدُّ 
ء إىل بدا ل سلطوية مشولية وتداول السلطة ذاته، واللجو 

 عسكرية كانت أو دينية.
ت التيارات العلمانية ةالحتفاظ بينما إذا استمرَّ 

أبفكارها احلداثية بشأن إأالق احلرًيت العامة واالنطالق 
يف الرؤية السياسية من وحدة االنتماء القومي املصري وليس 

ام من االحا  األممي اإلسالمي وغريها، مع احتفاظها بقدرٍ 
ني وتقاليدهم وأعرافهم ألمناط احلياة االجتماعية للمصريجأ 

ل حمل  القضاًي الوأنية احلقيقية اليت مُتثجأ الثابتة واملتوارثة وتب جأ 
إميان مشاك بني الطوا ف االجتماعية املختلفة مثل قضية 

بقيادة النخبة الليربالية  9191كت ثورة االستقالل اليت حرَّ 
فرص النجاح أكرب يف إجياد أرضية احلديثة، رمبا تكون 

هاته واسعة للعمل املشاك مع خمتلف قطاعات اجملتمع وتوجُّ 
 الفكرية.

العلماين حول -وأخريًا يبدو يل أن الصراع اإلسالمي
ميكن  فلسفة احلكم ومرجعية التشريع هو صراع صفري ال

ر كل من ة يف ظل جتذُّ حسمه يف املستقبل املنظور، خاصَّ 
هتما يف أوساط متباينة لعلماين واإلسالمي وسردًيَّ ارين االتيَّ 

من اجملتمع املصري، كما أن االستسالم هلذا الصراع 
الصفري واالنشغال به يف فاات االنفتاح السياسي يُفضي 
إىل انسداد األفل السياسي وعدم القدرة على االتفاق حول 
حلول عملية للمشكالت االقتصادية واالجتماعية، واألوىل 

يتم االتفاق على مبادئ عامة مشاكة تتعلل بصورة أكرب أن 
بتفاصيل احلياة العملية وسياسات النهوض االقتصادي 

دية واالجتماعي والسياسي وعلى رأسها تقديس التعدُّ 
احلزبية والسياسية والفكرية والتعاون الكامل من أجل 

حماوالت سلطوية هتدف لإلأاحة هبذه  إجهاض أيجأ 
 دية.التعدُّ 

***** 
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قانون األحوال الشخصية ودالالته املرجعية والثقافية:  

 كيف نظر املصريون إىل القضية؟
 نبيل علي

 مقدمة
ميثل الوضع القانوين يف مصر والعامل واإلسالمي منذ هناية 
القرن التاسع عشر وما بعد ذلك واحًدا من أهم جوانب 

مستوى  ىاملرجعية الكلية وعل ىستو م ىالتحول والتغري عل
-9191وأتيت فاة الدراسة حمل النظر ) ،األحكام اجلز ية

( يف مصر امتداًدا هلذا التحول يف شكل وأبيعة 9151
د أننا لسنا بصدد دراسة بد أن نؤكجأ  القانون، ولكن ابتداءً ال

، كما أننا لسنا بصدد دراسة اترخيية توثيقية ةقانونية حبت
بصدد عملية رصد للتحوالت الثقافية واملرجعية  ، ولكنةحبت

التحوالت االجتماعية يف مصر خالل هذه  ىوأثرها عل
الفاة، من خالل دراسة قانون األحوال الشخصية لعام 

القانون األكثر التصاًقا من غريه  هم يف مصر كون9111
حبياة الناس واجملتمع، أو بقوٍل آخر هي دراسة حول قانون 

صية والتحوالت االجتماعية يف مصر بني ل الشخااألحو 
 .9151و 9191ثوريت 

 يف كما حتاول الدراسة أن تقف على درجة وحجم التغريُّ 
قانون األحوال الشخصية خالل حقبة ما بني الثورتني 

 ةلتحوالت االجتماعية يف مصر خالل وعالقة ذلك التغريُّ 
)قانون األحوال الشخصية/  هذه الفاة، وأي منهما

إلحداث تغيري يف اآلخر؟ وهل  ىوالت االجتماعية( أدَّ التح
 حجم ومستوى التغري يف قانون األحوال الشخصية عن يعربجأ 

التغري يف اجملتمع خالل هذه الفاة؟ وما هو موقعه من 
القانون العام وخاصة من الناحية املرجعية، وما هو موقف 

                                                                 

 .ةحث يف العلوم السياسية 

ألحوال الناس/اجملتمع من التغيري يف القانون وخاصة قانون ا
 الشخصية؟

: )سياقات 9191قانون األحوال الشخصية  -أواًل 
 وحواضن(

وال القانون  9111ل قانون األحوال الشخصية لعام ال ميثجأ 
عامة جزيرة منعزلة، وإمنا أييت يف إأار عام سياسي وثقايف 

الباحث ضرورة تسكينه بداخله كبدايٍة  ىواجتماعي، ير 
القانون وظروف إصداره  ضُ بيئةالزمٍة لدراسته، حىت تتَّ

 رة يف ذلك، وكذلك درجة التوازي بني التغريُّ والعوامل املؤثجأ 
- يف اجملتمع، ولذا ستتعرض الدراسة يف القانون والتغريُّ 

 للسياقات التالية:  -حسب املساحة املتاحة
أييت القانون يف وقت تقع فيه مصر  السياق السياسي:أ( 

حتت االحتالل االجنيب،  وكثري من بلدان العامل اإلسالمي
ي منذ أربعة جنليز فمصر يومها كانت حتت االحتالل اإل

عقود، وتعاين االستبداد الداخلي فكان اجملتمع حماصًرا بني 
ويف ذات السياق جيب أن نؤكد  قهر احملتل  واستبداد امللك،

أن مصر وقتها كانت تعيش مثانية عقود من انكسار مشروع 
ي، والعقد جنليز من االحتالل اإلحممد علي، وأربعة عقود 

 يوكان انكسار مشروع حممد عل .األول من سقوط اخلالفة
ر ةلثقافة الغربية، وهو ما بدايًة خللفاء ضعفاء بعضهم ُمتأثجأ 

لتحوالت منذ عهد إمساعيل تعاظمت بعد سقوط  ىأدَّ 
ل أا فة مصر حتت نري االستعمار، وتفاقمت بعد تشكُّ 

أنية، وهي الطا فة اليت لعبت دوًرا علمانية ضمن احلركة الو 
 .9191ا يف ثورة ر يسً 
 ىة حتوالت كرب ميكن أن نرصد عدَّ  السياق الفكري:ب( 

يف اجلانب الفكري خالل هذه الفاة من اتريخ مصر، لعل 
د خذ عنه يف عتمعاتنا من عرَّ أ ها حتول النظر للغرب واأل

ثاًل يف ات ممفكار واملرجعيَّ األ ساليب إىلدوات واألاأل
دب والشعر، النظرًيت السياسية والفلسفية واالجتماعية واأل

 ،ل لسمة عامة يف اجملتمعل مل يكن قد حتوَّ ولكن هذا التحوُّ 
ذلك يف نطاق الشرا ُ االجتماعية والبيئات  ىوإمنا جر 

وروبية، السياسية ذات االتصال ةملصاحل األ ىوالقو 
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تماعية تصدر عن االج ىت احلركات الوأنية والرؤ واستمرَّ 
ى ، حىت جتلَّ (1)األصول اإلسالمية يف السياسة وغريها

ر بعدها شيًئا وأخذ يتطوَّ  ،9191لنخبة يف ثورة لالتغريب 
 فشيًئا.

وانتشرت خالل هذه الفاة الكثري من الدعوات 
مام حممد مشروع اإل اإلصالحية، ميكن أن نشري منها إىل

إصالح القضاء عبده ومدرسة اإلحياء والتجديد ومشروع 
وهو مشروع يدخل  ،مامستاذ اإلالشرعي الذي اقاحه األ

ضمن جتديد الفقه والفكر، ومشروع االستقالل القانوين 
السنهوري ةشا أبرز رموزه  دُّ عَ خالل الثالثينيات الذي يقُ 

ية، وهي مشروعات سالمومن قبله مشروع تقنني الشريعة اإل
يد اجملتمعي صالح القانوين، وعلى الصعتدخل ضمن اإل

ية تنظيمية هتتم ألمر إسالمظهرت خالل الثالثينيات حركية 
اجملتمع ونفاذ الشريعة بني أفراده مثل اجلمعية الشرعية 

والشبان املسلمني  ،9112نصار السنة أو  ،9191
 .9113خوان املسلمون واإل ،9117

التحوالت خالل هذه الفاة هو ظهور  وكان واحًدا من أهمجأ 
وأ  ألول مرة، وهو ما كان بعد أن انفلت  تيار علماين

ية الذي كان سالمي اجلامع لتيار الوأنية اإلسالمالعقال اإل
احلزب الوأ  ميثله على عهدي مصطفي كامل وحممد 
فريد، وتصدر هذا التيار العلماين الوليد لقضاًي األمة 
ومقاومة احملتل األجنيب واملستبد الداخلي مًعا، وهو ما 

 .(2)ية والعربيةسالمة الوجود يف البيئة اإلأكسبه شرعي
ن اجملتمع إال نستطيع أن نقول  السياق االجتماعي: ج(

أبيعة واحدة متجانسة، فهو من انحيٍة  ىوقتها كان عل
قطاع، ومن انحية ًثنية يعيش يغلب عليه الفقر ويسوده اإل

حتت احتالل عمد إىل خلل أبقة تستفيد منه وتلتقي معه 
م بني خرجيي املدارس وهو من انحية ًثلثة ُمقسَّ يف املصاحل، 

احلديثة والقافلني من البعثات اخلارجية وأالب األزهر 

                                                                 
أارق البشري، احلوار اإلسالمي العلماين، )القاهرة: دار الشروق، ( 1)

 .10،  91( ص ص 9112الطبعة األوىل، 
 .15 - 15( املرجع السابل، ص ص 2)

، كما كان واحًدا من أهم نساينأصحاب العلم الشرعي واإل
 9191جوانب التغيري حينها خروج املرأة للتعليم بعد ثورة 

س  ،وما بعدها 9191ثورة يف ومشاركتها يف اجملال العام 
قيام مؤسسات سا ت يف شاركتها يف مجعيات ومؤمترات و م

وهو ما أمساه عبد الرمحن الرافعي "هنضة نسا ية"  ،خاصة هبا
 .(3)"النهضة العمالية"قالية ب يف احلالة العمَّ التغريُّ  يومسُجأ 

التحوالت على مستوى املرأة والنخبة  هإال أن كل هذ
لقرن العشرين صاحبة التعليم الغريب مل تكن خالل بواكري ا

قد اكتسبت بعد الطابع اجملتمعي العام، وإمنا أابع النخبوية 
ويف ظل -ا، إال أن هذه التحوالت النخبوية ا وعتمعيًّ سياسيًّ 

رت بشكل كبري تطوَّ  -ب املرجعياالنكسار السياسي والتغرُّ 
ى لظهور حركات إسالمية تنظيمية تدعو فيما بعد، ما أدَّ 

ب ني، وهذا يع  أن العلمنة والتغرُّ مللنفاذ اإلسالم بني املس
 )خاصة بعد سقوط اخلالفة( خللل ردجأ ى قد زادا بشكل أدَّ 

فعل عتمعي إصالحي يدعو لتجاوز هذه التطورات اليت مل 
تصل مداها األكرب إال بعد هناية احلقبة حمل الدراسة بعد 

، وهذه احلركات وإن كان لدعوهتا جانب 9151 ثورة يوليو
اقتصادي إال أهنا أتيت ضمن  كري أو حىتسياسي أو ف

ل إأار عتمعي، ألهنا كانت أكثر ارتباأًا ةجملتمع والتحوُّ 
ًرا يف عمل بعضها فيه، منه ةلعمل السياسي الذي أتى متأخجأ 

ومل يكن ضمن مشروع البعض اآلخر، فهي حركة عتمعية 
 ذات أبعاد فكرية وسياسية.

 املرجعيات(ر اءة يف تطو التقنني يف مصر: )قر  عملية -اثنًيا
 ىبدأت عملية التحول القانوين منذ دخول األمة فيما يُسم

"قرون االحندار" اليت تعترب احلملة الفرنسية على مصر قب
الت  ، وهي الفاة اليت شهدت حتوُّ (4)عالمة على بدايتها

كبرية على مستوى املرجعية والقانون واجملتمع أيًضا، فرغم 
إال أهنا شهدت بداًيت حالة  يمد علقوة الدولة يف عهد حم

                                                                 
 9195.. اتريخ مصر القومي من 9191( عبد الرمحن الرافعي، ثورة 3)

 .125(، ص 9111ألسرة، ، )القاهرة: مكتبة ا9119إىل 
دراسة يف عوامل البعث : هاين حممود، املقاومة احلضارية( للمزيد انظر: 4)

يف قرون االحندار، )القاهرة: دار البشري، مركز احلضارة للدراسات والبحوث، 
 .151، 905 - 59، 11(، ص ص 1097
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من االزدواجية بني الوافد واألصيل، كما أهنا استحدثت 
دارة من خارج اجملتمع أدوات غربية ونظًما للعمل واإل

لت العالقة املصري واإلسالمي، وبداية من هذا التوقيت حتوَّ 
ة شديدة لصاحل الدولة بعد أن  بني الدولة واجملتمع إيل مركزيَّ 

البعثات  ىلإجتمع درجة فعل كبرية، ةإلضافة كان للم
حممد  ىالعلمية ودورها يف االزدواجية والتغريب، وكذلك سع

له السلطان،  وح املقاومة يف اجملتمع ليستقرَّ لقتل الرُّ  يعل
ويف هذا  .خللل عتمع ضعيف ودولة قوية ىوهو ما أدَّ 
ني بت عمليات التقنني من خالل اللوا ُ والقواناإلأار تسرَّ 

ة من نشأة الدواوين احلديثة على أريقة اإلدارية خاصَّ 
الوزارات وتقنني التجارة مع األجانب وفل أعراف مشاكة 

رف ةالمتيازات اإلأار العثماين ملا عُ  معهم خاصة يف ظلجأ 
جراءات أو إفأصبحت عملية تغريب القانون عرد  األجنبية،

كانية إلغاءها قرارات سلطوية استبدادية ال ميلك اجملتمع إم
من األحيان، ولكنها بقيت حمدودة  أو تعطيلها يف كثريٍ 

 أوال فاة حممد علي.
وضعف خلفا ه من بعده  يكان انكسار مشروع حممد عل

أريًقا لفرض القانون الغريب جربًا  ؛وغرق البالد يف الديون
يف مصر، فكانت البداية الرمسية إبنشاء احملاكم املختلطة عام 

أخذت قانوهنا ونظام القضاء فيها عن  ، واليت9375
احملاكم الفرنسية واإليطالية والبلجيكية، ووضعه حمام فرنسي  
كان متواجًدا يف مصر يف ذلك الوقت امسه "مونروي" 
بتكليف من نوةر ةشا وكان غالبية القضاة من 

وكان ذلك من امتدادات االمتيازات األجنبية  ،(1)األجانب
مع تعاظم النفوذ األجنيب يف عهد يف مصر واليت استفحلت 

 اخلديوي إمساعيل.
البشري ما حدث يف هذه الفاة أارق ي املستشار مجأ سَ يُ 
"االضطراب يف البناء التشريعي وهياكله وأنساقه"، ويرجعه قب

ل جبمود الوضع التشريعي إىل تفاعل أسباب ثالثة تتعلَّ 
يعة اآلخذ عن الشريعة اإلسالمية، وهو ليس مجوًدا يف الشر 

                                                                 
( حازم على ماهر، تطبيل الشريعة اإلسالمية والنصوص الدستورية، 1)

 .911(، ص 1093اإلمارات: دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، -ر)مص

نفسها إمنا يف الفقه اآلخذ عنها، وازدواجية الطابع 
اإلصالحي يف مصر والدولة العثمانية حيث إبقاء القدمي 

غري انبثاق منه وال  ىعلى ركوده وإنشاء اجلديد جبانبه، عل
تفاعل معه، والغزو األورويب السياسي واالقتصادي س 
 العسكري، ويرفض املستشار البشري كون هذا التحول قد

حدث نتيجة مجود رجال الشريعة اإلسالمية ورفضهم تقنني 
إصدار اجمللة العثمانية إىل أحكامها كسبب ر يس، مشريًا 

حكام العدلية( وجهود حممد قدري ةشا يف )علة األ وقتها
ني هلذه مصر يف تقنني األحكام، ويرى أن قبول املصريجأ 

قالل التشريعات كان نوًعا من التنازل للحصول على االست
 .(2)املطلوب وهو ما مل حيدث وقتها

كان القانون الوضعي   9191ومنذ احتالل مصر حىت ثورة 
نشئ ةسم احملاكم قد أخذ موضعه يف مصر سواء فيما أُ 

ت كبديل متنام للمحاكم الشرعية اليت راح األهلية اليت أعدَّ 
ا ونطاق اختصاصاهتا يضيل.. ا فشيئً دورها يااجع شيئً 

حلقوق إىل جوار األزهر، وأصبحت القوانني ونشأة كليات ا
ني هي األبرز يف التعليم القانوين املأخوذة عن الغربيجأ 

واحملاكم.. وصواًل إىل عشرينيات القرن العشرين؛ حيث 
 برزت قضية قانون األحوال الشخصية.

فاة ما حدث يف ي ميكن أن نسمجأ  ،خرىأومن انحيٍة 
روع االستقالل "مشبق عشرينالثالثينيات من القرن ال

أن الدعوة لإلصالح  وهنا جتدر اإلشارة إىل ،التشريعي"
تها من داخل الشريعة والدوران يف لت مرجعيَّ نفسها قد حتوَّ 

 - حممد قدري ةشا - )مشروع الشيخ حممد عبده فلكها
دعوات ال هتتم ةلشريعة بقدر  حكام العدلية(، إىلعلة األ

أار قومي بشكل كبري ما هتتم بفكرة االستقالل ذاهتا وإب
النظر للشريعة اإلسالمية كان  ا، حىتبعد أن كان اإلأار أمميًّ 

خر وليس من كوهنا ل استقالاًل عن اآلمن حيث كوهنا متثجأ 
املرجعية احلاكمة، إال أن مشروع االستقالل الذي كان 

                                                                 
( أارق البشري، الوضع القانوين املعاصر بني الشريعة اإلسالمية والقانون 2)

، 2، 5(، ص ص 9112الوضعي، )القاهرة: دار الشروق، الطبعة األوىل، 
92. 
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تقليد -عاته، مل يسلم من التقليد السنهوري أبرز رموزه ودُ 
من  لُ ومل خَيْ  -يب رمبا على حساب الشريعةالفقه القانوين الغر 

حسب )ل وقتها إذ مل يكن االستقالل املتحقجأ  ،العيوب
بل كان أيًضا استقالاًل عن  ،فقط استقالاًل للذات( البشري
 .(1)الذات

وبدخول اخلمسينيات كان القانون املصري العام ينقل 
القانون الغريب كما هو، ويكفي هنا أن نذكر مالحظة 

أي بعد سبعني  ،9155ري ةشا اليت أثبتها عام السنهو 
"الفقه  :لاقحيث  ،عاًما من إدخال التقنينات الغربية

املصري ليس له أابع شخصي، ويكاد يكون تقليًدا حمًضا 
للفقه الفرنسي، على وفرة املؤلفات الفقهية والرسا ل 
واجمللدات يف القانون املصري يف مجيع فروعه، وعلى 

د ذلك مرة ، ويؤكجأ (2)ني وأجانب"ني من مصريجأ فاختالف املؤلجأ 
 "القانون املصري اجلديد :9121ه عام بقول ى،أخر 

)املدين( ميثل الثقافة املدنية الغربية أصدق متثيل، ميثلها يف 
  .(3)أحدث صورة من صورها"

 )الشذوذ أم القاعدة(: قانون األحوال الشخصية -اثلثًا
الل هذه العقود من على عكس الوضعية العامة للقانون خ

ل اليت انتهت حبالة تغريب كاملة وتقليد كامل، شهد التحوُّ 
ل يف به السنهوري ةشا را د مشروع االستقالل املتمثجأ 

ر خبط قانون األحوال الشخصية يتطوَّ  القانون املدين، ظلَّ 
آخر مواٍز للقانون العام وليس على نفس اخلط، فرغم توارد 

)فرنسي  مصر وفرضها كقانون عام القوانني األوروبية إىل
الطابع( إال أن قوانني األحوال الشخصية والوقف واملرياث 

ت على مرجعيتها اإلسالمية، وكان التحول األهم فيها ظلَّ 
املذهب الذي أتخذ عنه، فكانت مصر منذ  ىحول مسمَّ 

حممد علي وكوهنا تتبع الدولة العثمانية تعتمد املذهب 
القاضي ألرجُ األقوال يف  احلنفي يف كل شيء فريجع

)رضي هللا عنه( دون تدوين، أي يرجع  حنيفة مذهب أيب

                                                                 
 .10( املرجع السابل، ص 1)
 .55،  55( املرجع السابل، ص ص 2)
 .19( املرجع السابل، ص 3)

لكتب املذهب ويبحث عن الراجُ بني اآلراء املوجودة 
 ىل صعوبة كبرية يف عمل القضاء جر فيها، وهو ما مثَّ 

جتاوزها بعد ذلك بقانون مكتوب لألحوال الشخصية عام 
ومن غريه ك من مذهب مالكثريًا ، إال أنه أخذ  9110
 -حسب الشيخ أبو زهرة- اه الناس ةرتياحوتلقَّ أيًضا، 

مزيد من التقدم حنو األخذ  ىًعا لذوي الرأي علفكان مشججأ 
ل يف املذهب يف ، وأييت هذا التحوُّ (4)عن املذاهب األربعة

صالحية كثرية أبرزها دعوة الشيخ حممد عبده إظل دعوات 
ن تقريًبا ودعوة إلصالح القضاء الشرعي قبل ذلك بعقدي

 تالميذه من بعد لنفس اهلدف.
ن ويتكوَّ  9115لسنة  52وجاء أول تعديل له بقانون رقم 

من مادتني اثنتني فقط، ومضموهنما عدم صحة عقد الزواج 
إذا كان سن الزوجة أقل من ست عشرة سنة وسن الزوج 
تقل عن مثاين عشرة سنة، وهو تشريع مل يكن مأخوًذا عن 

األربعة، غري أنه مل خيرج من الفقه  أي من املذاهب
رأي البن شربمة وعثمان  ىاإلسالمي كليًة، فهو يعتمد عل

وعكس القانون األول، أًثر هذا  .البيت، وأيب بكر األصم
ه فَ ولكن ألأ  القانون ضجة وتلقاه الكثريون ةلنقد والتزييف،

 .(5)الوقت أن استوحشوا منه بعض الناس بعد
يعود لبعض فقهاء اإلسالم إال أن  وهذا التشريع وإن كان

ذلك ال مينع كونه أييت متاشًيا مع حالة من التغريب 
قانون من اجتاحت القانون العام وأالت بعض أجزاء 

 األحوال الشخصية.
وصف الشيخ أبو زهرة اليت  9112نت جلنة عام وتكوَّ 

أعضاءها أبهنم "رجال ذوي جرأة جلهم من تالميذ اإلمام 
روا بدعوته"، ووضعت هذه اللجنة ن أتثَّ حممد عبده الذي

دة ةملذاهب األربعة، إمنا جتاوزت اقااحات مل تكن مقيَّ 
ذلك آلراء فقهاء اإلسالم عامة تقتبس منها ما تراه أنفع 

                                                                 
حممد أبو زهرة، األحوال الشخصية، ( للمزيد حول القانون انظر: 4)

، 99، 90(، ص ص 9157)القاهرة: دار الفكر العريب، الطبعة الثالثة، 
91. 

 .95، 91( املرجع السابل، ص ص 5)
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الكتاب والسنة  لألسرة، ومل تقف عند ذلك بل جتاوزته إىل
تستنبط منهما ولو انقضت يف ذلك ما قاله السابقون، 

ره األستاذ اإلمام يف دروسه أو دعا للتفكري وبعض مما أًث
ة شديدة وصلت أصداؤها فيه، وًثرت حول املشروع ضجَّ 

ثرها حىت صدر مبرسوم بقانون إر القانون على النيابة، وأتخَّ 
، ولكنه اقتصر من املشروع على ما 9111لسنة  15رقم 

فأخذ ةملقاحات املُستقاة منها  ،جاء يف املذاهب األربعة
ما دون ذلك، إال يف الطالق بلفظ الثالث والطالق وترك 

وما من شأنه أن  رحت فكرة منع تعدد الزوجاتاملعلل، وأُ 
، (1)ح االلتزام بكل شرط تشاأه الزوجةي إليها، كما أرُ يؤدجأ 

تنامي العمل النسوي  وكانت هذه األأروحات يف ظلجأ 
 ة.على ما أمساه حقوق املرأة االجتماعية والسياسي املنصبجأ 
وصدر عن عملها  9152عام  ىنت جلنة أخر س تكوَّ 

العمل به بعد  أوابتد 9155لسنة  77قانون املرياث رقم 
شهرين من نشره يف اجلريدة الرمسية، وصدر عن عملها أيًضا 

أحكام  م كلَّ ومل ينظجأ  9152لسنة  53قانون الوقف رقم 
 930قانون رقم الأن صدر  الوقف وإمنا بعضها فقط، إىل

. ونتج عن عملها (2)إبلغاء الوقف األهلي 9151ة لسن
وهو قانون عام  9152لسنة  79أيًضا قانون الوصية رقم 

بتعديالت جتيز  ىشامل لكل أحكام الوصية تقريًبا، وأت
الوصية لوارث وتوجب الوصية لبعض األقربني من ذرية 

، وأتيت أقرب جلنة مشكلة لتعديل (3))الوصية الواجبة( امليت
، 9152ألحوال الشخصية بعد هذا القانون يف عام قانون ا

د بني مصر س مشروع قانون األحوال الشخصية املوحَّ 
  وسورًي وغريها من التطورات اليت تقع خارج فاة الدراسة.

ومن خالل التحوالت والتعديالت اليت دخلت على قانون 
، 9151و 9191األحوال الشخصية خالل الفاة ما بني 

 ل املالحظة األوىلتتعلَّ  ،من املالحظاتميكن رصد عدد 

                                                                 
( للمزيد حول القانون انظر: حممد أبو زهرة، املرجع السابل، ص ص 1)

95 ،95 ،95. 
 .92، 95 ( املرجع السابل، ص ص2)
 .92( املرجع السابل، ص 3)

منها حول ثبات مرجعية القانون، فالتعديالت وإن كان هبا 
إال أهنا مل خترج عن اإلأار اإلسالمي يف  تغريببعض ال

له من تغيري هو جتاوز  تْ عَ ما سَ  ىعمومه وكان أقص
ربعة لغريها والنظر املباشر يف الكتاب والسنة، املذاهب األ

ذلك حيدث من داخل املرجعية وةلرجوع  أن كلَّ  ىويبق
 .(4)يوليو 15إليها حىت بعد ثورة 

رغم ضخامة - ا حىت اليوموهو األثر الذي ال يزال ممتدًّ 
ا  -التحول فال يزال األزهر الشريف يعترب هذا القانون واحًد

د ذلك املشروع من أهم الثوابت اليت جيب الدفاع عنها، يؤكجأ 
لذي رفضه األزهر وشيخه وشكل األخري للطالق الشفهي ا

 جلنة قانونية
عليه، وكذلك تصريُ شيخ األزهر حول قضية  شرعية للردجأ 

تعديل قانون األحوال الشخصية املطروح يف علس النواب 
ى األزهر ملشروع قانون ًرا، إذ يقول: "حني يتصدَّ مؤخَّ 

األحوال الشخصية، هو يزاول عمله أو واجبه حبكم 
حول  ىوالعامة، ألن العامة ال تقبل الفتو الدستور والقانون 

بناء األسرة والزواج والطالق إال من عامل، فيجب أال 
القول أبن الشريعة ختضع لغري  نا دعوات التطور إىلتستخفَّ 

ط يف رسالته قيد أمنلة "األزهر لن يفرجأ  :العاملني هبا"، وأضاف
، ية وكتاب هللا وسنة رسول هللاسالمفيما يتعلل ةلشريعة اإل

 .(5)حنن حراس على هذه األماانت الثالث"
لت لتعديل وًثنية هذه املالحظات أن اللجان اليت تشكَّ 

وشاب عملها بعض التغريب كانت أتخذ وقًتا  القانون
من  كبريةً   مشروعاهتا مقاومةً  تْ أوياًل إلجناز عملها، وتلقَّ 

                                                                 
تطالب ببعض  9127( حني تقدَّمت بعض الشخصيات النسا ية عام 4)

التعديالت يف قوانني األحوال الشخصية اقُاح عليهنَّ التوجُّه إىل املؤسَّسة 
و اخلري الدينية ةعتبارها صاحبة الكلمة االخرية يف هذا اجملال، انظر: أمل أب

أبو اخلري أه، التغري االجتماعي وتشريعات األحوال الشخصية يف اجملتمع 
(، 1092املصري، )علة البحث العلمي يف اآلداب، العدد السابع عشر، 

 .99اجلزء األول، ص 
ى ملشروع قانون األحوال  (5) اإلمام األكرب: األزهر يقوم بواجبه حني يتصدَّ

مارس 99ى قناة النهار، اتريخ االأالع الشخصية، حديث لشيخ األزهر عل
 ظهرًا، متاح عرب الرابط التايل: 91.10، الساعة 1091
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 ثرها إصدار القانونإ ىر علاجملتمع والناس وأهل الفقه، أتخَّ 
لسنوات بعد االنتهاء من إجنازه، ورمبا حدث له تغيري أو 

ُمعطاًل لثالث سنوات س  الذي ظلَّ  11تعطيل مثل قانون 
صدر بعده معداًل مكتفًيا ةملذاهب األربعة ومتجاوًزا لقضية 
اشااط الزوجة أو تقييد تعدد الزوجات، وقانون املرياث 

ر لعشر ي أتخَّ ر لسبع سنوات، وقانون الوصية الذالذي أتخَّ 
ر ر قانون الوصية لعشر سنوات، وهو أتخُّ سنوات، وأتخَّ 

رغم دوراهنا يف - يفيد قوة املقاومة املاثلة أمام هذه القوانني
وهو ما يفيد أيًضا  -الغالب يف إأار الشريعة وليس سواها

تزال تقف  حجم املخاأر اليت كانت واليف التعرُّف على 
خصية ليأخذ أابع العلمانية أمام حتويل قانون األحول الش

 ب كما هو احلال يف القانون املدين.يوالتغر 
لتفسري التعارض بني  وهنا يصبُ من الضروري إجياد وجهٍ 

وبقاء املؤسسة الدينية  9151إلغاء الوقف األهلي عام 
صاحبة الكلمة األخرية يف قانون األحوال الشخصية، وهو 

 ة، اليت تعترب الوقفَ ه للدولة املركزية املستبدَّ ما ميكن ردُّ 
واحًدا من اجلوانب االقتصادية اليت تقع ضمن اجملال العام 

 تفرضه فيه، ًرا أُحادًيًّ اليت حُتكم قبضتها عليه ومتتلك تصوُّ 
ي مل تكن الدولة ذعلى عكس قانون األحوال الشخصية ال

ورمبا خضع األمر  ،السيطرة عليهأو إمكان ضرورة  ىتر 
 سية.لبعض املوازانت السيا

وخالصة ما آل إليه الوضع القانوين يف غالب البالد العربية 
مطلع مخسينيات القرن املاضي أن كل البالد العربية تطبل 
قوانني مأخوذة من الشريعة اإلسالمية يف عال األحوال 
الشخصية، وفيما عدا هذا اجملال فإن أقطار اجلزيرة العربية 

لشريعة اإلسالمية، قوانينها مجيًعا األخذ عن ا ىيغلب عل
وفيما عدا األحوال الشخصية ويف غري أقطار اجلزيرة العربية، 
جند نوًعا من سيادة التشريعات اآلخذة عن الغرب يف عال 

د أن ، وهي خالصة تؤكجأ (1)العقوةت والتجارة ونظم احملاكم

                                                                 
أارق البشري، الوضع القانوين املعاصر بني الشريعة اإلسالمية والقانون  (1)

 .15مرجع سابل، ص الوضعي، 

 ىأييت عل -خاصة يف مصر–قانون األحوال الشخصية 
 ة وليس العكس.سبيل الشذوذ الذي يثبت القاعد

 )األصالة/: بني األحوال الشخصية والقانون العام -رابًعا
 التغريب(

ةملقارنة بني مرجعية القانون العام وقانون األحوال 
ت هلذا ة أسئلة حول األسباب اليت أدَّ الشخصية تثور عدَّ 

التباين بني القانونني، وإضافة إىل ذلك، هل ميكن أن نعترب 
السا دة يف البالد العربية استناًدا  الشريعة اإلسالمية هي

لقانون األحوال الشخصية؟ وهل كانت هناك مقاومة 
حقيقية للتغيري يف القانون العام كتلك املقاومة السالفة الذكر 
للتغيريات يف قانون األحوال الشخصية رغم اختالف أبيعة 

  التغري والتغرب لصاحل القانون العام؟
قرب  :يرجع لثالثة أسباب هي ل ةلتباين فإنهفيما يتعلَّ 

الشريعة اإلسالمية، والعلمانية الوأنية، بتطبيقات عهد ال
  ن والظرفية السياسية.و سواآلةء املؤسجأ 

سبل يف  :يةسالمالشريعة اإلبتطبيقات عهد القرب أ( 
ر من عرد الدراسة أن الفقه القانوين اآلخذ عن الغرب تطوَّ 

أن البعثات  افة إىلالعقا د واألفكار، إض األدوات إىل
لت ما بني النصف األول والثاين من القرن العلمية حتوَّ 

التاسع عشر من العلوم الطبيعية وإيفاد الرجال الناضجني 
مها، إىل العلوم اإلنسانية وإعادة تشكيل الوجدان لتعلُّ 

ل ، إال أن كل هذا الكم من التحوُّ (2)مهاوإيفاد الصبيان لتعلُّ 
 بة، وظلَّ ب صاحبة املصاحل أو املتغرجأ نطاق النخ مل يتعدَّ 

ون السياسية ؤ اجملتمع أيخذ عن الشريعة اإلسالمية يف الش
، لذلك كان من الصعب فرض تغريب قوانني (3)وغريها

عموم اجملتمع، وسبقت  األحوال الشخصية اليت متسُّ 
اإلشارة لعملية املقاومة لتغيري قانون األحوال الشخصية، 

عليها  لَ لَّ انون العام مقاومة كبرية، دَ ولنفس السبب لقي الق
فرام إاالستاذ الدكتور حممد كمال الدين إمام مبا كتبه 

أحد القوانني -البستاين عند شرحه لقانون العقوةت األهلي 
                                                                 

 .92احلوار اإلسالمي العلماين، مرجع سابل، ص  ( أارق البشري،2)
 .10( املرجع السابل، ص 3)
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والذي كان  -رضت بدياًل عن الشريعة اإلسالميةاليت فُ 
معاصًرا لبدء العمل به، من أن هذا التشريع لقي معارضة 

خالفته للشريعة وعوا د البالد، وذلك ًثبت يف شديدة مل
عليها أيًضا مبا  حماضر علس النظار"، واستدلَّ "املضابط و

ورد يف كتاب حممد رشيد رضا "املسلمون والقبط" من أن 
احلكومة حني أرادت أن  ىاملسلمني يف مصر "هاجوا" عل

جتعل يف احملكمة الشرعية العليا عضوين من مستشاري 
ئناف األهلية فحملوا عليها يف اجلرا د واجتمع حمكمة االست

. كما أن عملية (1)علماء األزهر ألول مرة لإلنكار عليها
مبراحل  تْ العلمنة والتغريب مل حتدث مرة واحدة وإمنا مرَّ 

منذ قدوم احلملة الفرنسية وحىت اليوم، وذلك يع   شىتَّ 
عن ةلضرورة أن عملية إزاحة أو إقصاء الشريعة اإلسالمية 

رت ةلشكل الذي ميكن اجملال العام مل تكن حينها قد جتذَّ 
معه تبديل قانون األحوال الشخصية يف عتمع تعلمنت 
فقط بعض خنبه، إال أن مقاومة التعديل والتغريب يف قانون 

 ىت هي األكثر فعالية قياًسا علاألحوال الشخصية ظلَّ 
لتصل نتا جها ومل تكن مقاومة الشيوخ والفقهاء والعامة 

نفس النتا ج يف القانون العام العتبارات االحتالل 
 ب النخبة.واالستبداد ومركزية الدولة وتغرُّ 

والتسمية للمستشار البشري،  :العلمانية الوطنيةب( 
ويطلقها على التيار العلماين الذي منا يف مصر خالل الفاة 

مقاومة احملتل والدفاع عن الوأن، ومل  حمل الدراسة وتبىنَّ 
ًرا ولكنه ابتعد عن اإلسالمية اكن يرفع الشعار العلماين جهي

استعمال  ىيف تطبيقاته، ولعله يف بدايته كان حريًصا عل
الشعور الدي  السياسي ولديه مشروع للنهضة ال يعادي 

لبناء  ىمعايري االحتكام الغربية، ويسع اإلسالم ولكنه يتبىنَّ 
هذه السمة  الطريقة األوروبية، ويف ظلجأ  ىهض علبلد ان

لتيار العلمانية الوأنية وموقفه من الدين مل يكن مستغرًة أن 
 -ب القانون العامرغم تغرُّ - قانون األحوال الشخصية يظلَّ 

                                                                 
( حازم على ماهر، تطبيل الشريعة اإلسالمية والنصوص الدستورية، 1)

 .950، 951مرجع سابل، ص ص 

ة عن حقيقة اجملتمع وغري املتصادمة مع ته املعربجأ إسالميَّ  ىعل
 النخبة العلمانية.

أن إذا اعتربان  :ن والظرفية السياسيةو ساآلابء املؤس   ج( 
س" لتيار العلمانية الوأنية الوفد وزعامته ميثالن "األب املؤسجأ 

يف مصر، فإن ظروف الثورة ومقاومة االحتالل واالستبداد، 
ب من الزعامة السياسية يف ظل عتمع إسالمي، تتطلَّ 

)سعد وقيادة الوفد من بعده( أال تصطدم ةجملتمع  احلاذقة
لذلك ليس من املنطقي ا، و وال مبيوله ورموزه حىت ولو مرحليًّ 

د زعامة سياسية هذه أبيعتها وتلك بيئتها، عملية أن تؤيجأ 
غرار تغريب القانون  ىتغريب قانون األحوال الشخصية عل

 الوضعي الذي فُرض فرًضا.
بتطبيقات عهد الوةجلمع بني هذه العوامل الثالثة )قرب 

ن و ساآلةء املؤسجأ  - العلمانية الوأنية - الشريعة اإلسالمية
أسباب بقاء قانون األحوال  ةضُ بشدوالظرفية السياسية( تتَّ

مرجعيته اإلسالمية على  ىالشخصية يف عمله حمافظًا عل
 العكس من القانون العام. 

ولكن هل ميكن أن نعترب الشريعة اإلسالمية هي احلاكمة يف 
األقطار العربية استناًدا إلسالمية قانون األحوال الشخصية؟ 

هل يصُ االحتجاج بقانون األحوال  :خرأو بقوٍل آ
 سبيل املثال؟ ىإسالمية مصر عل ىالشخصية عل

ة ما، ال يع  بدايًة جتب اإلشارة إىل أن سيادة مرجعيَّ 
واحدية القانون املُنضوي حتتها، فقد حتوي النظم القانونية 
للبالد صاحبة املرجعية العلمانية بعض القوانني اإلسالمية، 

القانونية للبالد صاحبة املرجعية اإلسالمية وقد حتوي النظم 
بعض القوانني غري اإلسالمية، فمعروف أن الشريعة 
اإلسالمية تعطي احلل ألهل الكتاب يف أن حيتكموا 
لشرا عهم فيما ال خيالف ثوابت الشريعة اإلسالمية، أو ما 

فلم تكن الشريعة  ،يطلل عليه يف الوقت احلايل النظام العام
صدر الوحيد للقانون يف مصر عقب الفتُ اإلسالمية امل

اإلسالمي هلا، فقد وجد جبانبها العرف وشريعة األقباط 
 .(2)والتشريعات الصادرة عن ويل األمر يف شكل مراسيم

                                                                 
 .75( املرجع السابل، ص 2)
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فإن العلمانية ال تع  عدم وجود  ،وعلى اجلانب اآلخر
قوانني مصدرها الدين، ألن العلمانية يف شكلها الليربايل ال 

وانني الفرعية وإمنا ميكن أن تستوعب بعضها متحو كل الق
للعقا د، وهو ما يظهر  اللحرًيت الفردية واحاامً  ضماانً 

 بوضوح يف الدولة الليربالية الغربية احلديثة.
ضُ أن الشريعة اإلسالمية وإن مل تكن مصدر  وةلتدقيل يتَّ

كل التشريعات املوجودة يف مصر عقب الفتُ، إال أهنا 
ًعا وتستوعبها يف رؤيتها الكلية للكون تها مجيمرجعيَّ 

والتشريع، وكذلك ةلنسبة لعلمانية الدولة الليربالية احلديثة 
إن مل تكن كل القوانني تُستقى من مصادر علمانية، إال أهنا 
أتيت من مرجعية علمانية ورؤية كلية للكون والتشريع، 

ضُ أن مثة فارق كبري بني املصدر واملرجعية، وبذلك يتَّ
ه تانون األحوال الشخصية وإن كان حيتفظ مبرجعيَّ فق

اإلسالمية إال أنه أييت يف إأار رؤية علمانية للتشريع 
تستوعبه بداخلها، فهو إسالمي التكوين، علماين التوظيف 

سبيل  ىوالتسكني، ولذلك فإنه ال ميكن أن نعترب مصر عل
حوال املثال بلًدا يطبل الشريعة اإلسالمية استناًدا لقانون األ

ا بعد الفتُ الشخصية، إال إذا أمكن أن نعتربها بلًدا مسيحيًّ 
ُ لألقباط أن حيتكموا لشرا عهم فيما  اإلسالمي كوهنا تسم

 ال يضر مبجاهلا العام.
 حول القانون والتحوالت االجتماعية -خامًسا

ن أمسارين، فإما  دحأتدور العالقة بني القانون واجملتمع يف 
ة إلحداث تغيري اجتماعي، وإما أن ستخدم القانون كأدايُ 

ل اجتماعي حتوُّ أو  ا عن تغريُّ معربجأً  أو يكون القانون مستوعًبا
جديد أو موافًقا لوضع اجتماعي قا م، ولذلك فإن القانون 

ات اليت حتدث يف اجملتمع بشكل عام ليتناسب خيضع للتغريُّ 
راته اجلديدة، كما خيضع للظروف السياسية ورؤية مع تطوُّ 

قيادة السياسية للمجتمع وما جيب أن حيدث فيه من ال
حتوالت، ولذلك فإنه مع حتول الدولة للمركزية الشديدة 

حساب اجملتمع يتعزز الدور األول للقانون كأداة  ىعل
إلحداث تغيري اجتماعي حسب رغبة السلطة، وبنفس 

)تغيري القانون ليناسب  الدرجة يصعب تطبيل الثاين

غري هوى النظام  ى( إذا ما كان علالتطورات االجتماعية
ز هذا الدور مع التالزم احلاصل بني الدولة السياسي، ويتعزَّ 

والقانون، وهو تالزم تزداد درجته بزًيدة املركزية، ولكن وجود 
الت االجتماعية ال يع  مسارين للعالقة بني القانون والتحوُّ 

ود أالق وإمنا يع  أنه يف وجاإل ىاألحادية/الواحدية عل
دة تكون نسبة أحد املسارين أكرب من اآلخر عوامل حمدَّ 
 ليس أكثر.

مركزية رمبا مل تر مصر  ىلإلت الدولة بقدوم حممد علي حتوَّ 
مثلها منذ الفتُ اإلسالمي وةنكسار مشروعه ضاع 
االستقالل السياسي، وحل االهنيار االقتصادي فأصبحت 

عمد احملتل القاهر الدولة شديدة املركزية وتعاين قهر احملتل، ف
تغريب القانون كأداة لتغريب اجملتمع  ىةلسلطة املركزية عل

بعد ذلك، فلم يكد ينتهي القرن التاسع عشر إال وكان 
الطراز الغريب، وحىت حماوالت  ىالقانون العام كله تقريًبا عل

االستقالل القانوين بعدها مل تسلم من التغريب والتقليد معًا، 
لتحوالت االجتماعية خالل الربع األخري حجم ا ىقياًسا عل

من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مل تكن 
العلمانية قد جتاوزت بعض النخب وبعض أصحاب األقالم 
ولكن جرت عملية تغريب القانون العام ةلكلية إلحداث 

 ىيف عموم اجملتمع وليس عرد النخبة، وهو ما أدَّ  تغيري
اعية عكسية كرد فعل لذلك، إلحداث تغيريات اجتم

ية تنظيمية حركية كرد فعل للعلمانية وتغرب إسالمفوجدت 
 القانون.

إال أن مركزية الدولة وسيادهتا القاهرة ال تع  أن سلطتها 
مطلقة يف فرض أي قانون يف أي وقت بغض النظر عن 
حالة اجملتمع وثقافته ومرجعيته، إذ قد يتعطل القانون 

صدوره كما سبل  ىوقد يُلغ ،اجملتمع له للسنوات لعدم تقبُّ 
يف بعض قوانني األحوال الشخصية، وقد تااجع الدولة عن 
بعض املشروعات بعد أرحها كما هو احلال يف مشروع 

 .1097قانون الطالق الشفهي يف مصر العام املاضي 
 التساؤل حول قانون األحوال الشخصية الذي ظلَّ  ىويبق

اجملتمع  ىل علالدولة وفرض التحوُّ  لته رغم حتوُّ يَّ إسالم ىعل
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الت االجتماعية  عن التحوُّ عن أريل القانون، هل عربَّ 
بعيًدا عنها؟ وهو ما  الشخصية يف هذه الفاة أم أنه ظلَّ 

ميكن أن خنتربه يف إأار استعراض أهم التغيريات االجتماعية 
خالل هذه الفاة، كذلك استعراض أهم التغيريات اليت 

 انون.الق ىأرأت عل
الت كبرية يف دور املرأة خالل الفاة حمل الدراسة جرت حتوُّ 

يف اجملال العام، فشاركت املرأة يف الثورة بداية من مظاهرة 
، والتحاق البنات 9191مارس  10شعراوي يف  ىهد

ةلتعليم اجلامعي والتحاقهن ةلبعثات التعليمية أيًضا، 
ا ، وكان ممَّ (1)9115ن االحتاد النسا ي عام وكذلك تكوَّ 

حتول املرأة من دعاوى التعليم أو السفور  9191أمثرته ثورة 
أو حقوق الزوجة أو غري ذلك إىل حركة نسا ية هلا تنظيم 

منها ما يتعلل ةلتعليم وسن الزواج ومنها  ،دةومطالب حمدَّ 
ل االجتماعي ، وهو التحوُّ (2)ما يتعلل ةلعمل السياسي

عبد الرمحن الرافعي وصفه  نإاألهم خالل هذه الفاة حىت 

                                                                 
بعد تسعني عاًما..صعود املرأة اجلديد،  9191( جابر عصفور، ثورة 1)

فرباير  11، اتريخ االأالع: 1001أبريل  95لشروق، موقع بوابة ا
 :  ، متاح عرب الربط التايل90:55، الساعة: 1091

http://cutt.us/U6DVp 
( جاءت مطالب االحتاد النسوي يف القسم الثالث واألخري "القسم 2)

نة ستة بنود تتعلَّل حبقوق املر  أة يف التعليم واالنتخاب النسوي" متضمجأ
 -9والقوانني املنظمة للزواج، وحدَّدت أهدافه مبطالب ر يسية أربعة، هي: 

رفع مستوى املرأة من أجل حتقيل املساواة السياسية واالجتماعية ةلرجل. 
املطالبة  -5مُن الطالبات حرية االلتحاق ةجلامعات واملدراس العليا.  -1

إصالح بعض  -5سنة.  92فتاة ال يقل عن بوضع قانون جيعل سن زواج ال
أرق تطبيل القوانني اخلاصة ةلزواج لوقاية املرأة من الظلم الذي يقع عليها 

د الزوجات والطالق. وكانت املطالب االجتماعية يف برانمج االحتاد  من تعدُّ
أهم من املطالب السياسية اليت وضعها االحتاد ليتمكَّن من االنضمام لالحتاد 

ي العاملي. انظر: عايدة العزب موسى، احلركة النسا ية على مدى النسا 
، فصلية قضاًي ونظرات، )القاهرة: 1099إىل ثورة  9191قرن: من ثورة 

(، ص 1091مركز احلضارة للدراسات والبحوث، العدد الثاين عشر، يناير 
950. 

أبنه "هنضة نسا ية"، وبنفس الدرجة حدثت هنضة 
 .(3)عمالية

ورغم كون املرأة قد حصلت على احلل يف التعليم مبوجب 
على أن التعليم  91، حيث نصت املادة 9115دستور 

، ومارست العمل (4)للمصريني بنني وبنات يٌّ األويل إلزام
تعديل  وبعدها، ومتَّ  9191ا خالل ثورة السياسي فعليًّ 

ليكون سن الزواج  9115قانون األحوال الشخصية سنة 
سنة، ةإلضافة لبعض املقاحات للجنة  92للبنات 
ت قانون األحوال الشخصية لعام اليت أعدَّ  9112
وتتعلل بتقييد تعدد الزوجات وإعطاء املرأة حل  ،9111

ا هي ت كماالشااط يف العقد، إال أن مطالب االحتاد ظلَّ 
أغلبها يف القانون والدستور، ما يع  أن  ىرغم النص عل

 عنها االحتاد. ىالتطبيل مل يكن قد وصل بعد لدرجة يرض
وهنا يتبلور السؤال حول العالقة بني التحوالت اجملتمعية 
اخلاصة ةملرأة ودورها يف اجملال العام، والتغريات القانونية 

منهما سبل اآلخر، أم  املتعلقة ةملرأة يف نفس الفاة، وأي
صالحية أن هذه التغيريات أتيت يف إأار الدعوات اإل

)وخاصة التشريعية منها( اليت كانت مسة هذه الفاة وخاصة 
دعوة اإلمام حممد عبده وتالميذه ومن قبل مشروعه لتجديد 
احملاكم الشرعية ودعوته الدا مة لعدم االكتفاء مبذهب أو 

هل أتيت تطورات  :قوٍل آخرحىت ةملذاهب األربعة. أو ب
استيعاًة للتطورات أو قانون األحوال الشخصية استجابة 

االجتماعية، أم متاشًيا مع احلالة التغريبية اليت سادت عملية 
 التقنني خالل هذه الفاة؟

ضُ أن تلك التغيريات أتيت يف إأار بشيء من التدقيل يتَّ
رأة النازعة حنو التجديد التشريعي الفقهي املستوعب حلركة امل

ًة ميكن فهمه يف إأار يف ذلك متغرجأ  ىالتطور وقتها، وما أت
رغبة املستبد يف حماكاة الغرب أو أنه أُكره على ذلك، 

                                                                 
ورغم حدوث كل هذه التحوالت إال أن التحوالت النسوية هي ( 3)

لقياس من مدخل قانون األحوال الشخصية ولذلك سنتناول أتثريها األقرب ل
 فيه بشيء من التفصيل.

 ( عايدة العزب موسي، احلركة النسا ية على مدى قرن، مرجع سابل، ص4)
950. 

http://cutt.us/U6DVp
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ب بعض النخب والتنازالت الطامعة يف االستقالل، وتغرُّ 
 ورغبتها يف التحديث على النمط الغريب.

 خامتة
 ؛احلضاري بدخول األمة مرحلة االحندار وحتول وضعها

ها السياسي وضاع استقالهلا، وأرغمها احملتل وضعُ  لَ حتوَّ 
املركزية  ثقافته ومرجعيته، وحتولت الدولة بعد ذلك إىل ىعل

الشديدة، وخاصة يف مصر، وهو حتول كبري يف العالقة بني 
الدولة واجملتمع، ياتب عليه تغيري وضع القانون تشريًعا 

اجملتمع، لسلطة الدولة ونفاًذا، فيتحول القانون من يد 
القاهرة اليت تستخدمه لتشكيل اجملتمع حسب رؤيتها له، 
 وهو ما حدث يف مصر والعامل اإلسالمي وبيد احملتل أيًضا.

اسُتعمل القانون العام يف مصر كأداة إلحداث تغيري 
اجتماعي وثقايف ومرجعي، ألن اجملتمع الفاعل قد تالشي 

يع العام خالصة بفعل السلطة، فأصبحت ساحة التشر 
للدولة فقط حسب القا مني عليها، وحىت حماوالت 
االستقالل القانوين بعد ذلك مل تكن تستند للمرجعية بقدر 
ما كانت تستند لفكرة االستقالل نفسها، فلم تكن ختلو 
من عيوب التقليد، وضياع الذات حلساب ثقافة ومرجعية 

ملعرب عن اآلخر الغالب وقتها، فلم يكن القانون العام ة
وخنبة  ا عن حمتلجٍ اجملتمع وتطوره ومرجعيته وإمنا كان معربجأً 

بة، وبقي فقط قانون األحوال الشخصية يعرب عن متغرجأ 
 املرجعية وثقافة اجملتمع على عكس القانون العام.

 عدد من النتا ج هي: وإمجاال انتهت الدراسة إىل

مرجعيته  ىظل قانون األحوال الشخصية حمافظًا عل -
ي إسالماإلسالمية وثقافة عتمعه املصري، ولكنه وإن كان 

ال ميكن ، لذلك التكوين فهو علماين التوظيف والتسكني
االستناد لقانون األحوال الشخصية العتبار مصر تطبل 

 علمانيتها. ىالشريعة اإلسالمية وإمنا يستدل به عل
لقيت عملية تغريب القانون مقاومة كبرية، ولكن قياًسا  -
ضُ أن املقاومة لتغريب وتغيري قانون األحوال النتا ج يتَّ ىعل

 الشخصية كانت أكرب منها يف عملية تغريب القانون العام.
وأهم ما ورد  9110ميثل قانون األحوال الشخصية لعام  -

 9155و 9111و 9115عليه من تعديالت يف 
، استجابة لدعوات جتديد الفقه والتشريع مستوعبًا 9152و

 بة اليت ال تغريجأ جزاء املتغرجأ رأة يف اجملتمع مع بعض األحركة امل
 املرجعية الكلية للقانون.

ر تيار العلمانية ب القانون العام ومنو وتصدُّ أحدث تغرُّ  -
ة ة إسالميَّ ن حركيَّ ل يف تكوُّ فعل عتمعي متثَّ  الوأنية، ردَّ 

 ة تدعو ألول مرة لنفاذ اإلسالم بني مسلمني.تنظيميَّ 
ب يف اجملتمع والثقافة يف مصر خنبوية، ظاهر التغرُّ ت مظلَّ  -

ومل يكتسب تيار العلمانية الوأنية شرعية وجوده إال من 
دفاعه عن الوأن وعدم التعارض مع مرجعيته، وكذلك 
مشاركة املرأة يف اجملال العام مل تتجاوز النخبوية أوال حقبة 

 ما بني الثورتني.
***** 
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 9191حىت  9191من يف مصر  الفن 
  أمنية عمر

 قدمةم
ترتبط اجملتمعات ةلفن بعالقة تفاعلية وثيقة، فاجملتمعات    

قد تلهم أرةب الفن ةملواضيع اليت تدور حوهلا أعماهلم 
الفنية، كما أهنا تتحكَّم يف األأر اليت يتم تناول املواضيع 

يًضا احلاضنة ملختلف بداخلها وال ينبغي جتاوزها، وهي أ
أنواع الفنون مما ميكجأنها من دعم أحد األنواع ولفظ اآلخر، 
لكن من انحية أخرى، فإن الفنون وإن كانت تستمد 
مواضيعها من واقع اجملتمعات لكنها من خالل معاجلتها 
هلذه املواضيع تقدجأم رؤى وتبثُّ قيًما وختلل مساحات 

ى األأر وتقفز جديدة، ترفع من سقف املسموح وتتخطَّ 
فوق حواجز املمكن واملتاح، فينعكس ذلك على اجملتمع مرة 
أخرى فيتغريَّ ورمبا يعيد تشكيل نفسه بواسطة الفن وعوامل 
أخرى، وهكذا تستمر العالقة بني الفن واجملتمع، عاكسة 
لطبيعة السياق الذي يتفاعالن فيه، وما حيوي هذا السياق 

عية وصراعات أبقية. من أحداث اترخيية وحتدًيت عتم
يتفاعل خالل هذه العالقة أيًضا كلٌّ من مستوى الواقع 
واخليال، وما يرتبط بكل مستوى من مساحات داللية 

 وتعبريية متيجأز كالًّ منهما عن اآلخر.
وهذا التقرير حياول رصد حالة الفن يف مصر بني عامي 

و تتبُّع التطور التارخيي لبعض الفنون يف  9151و  9191
ذه الفاة واإلجابة عن بعض التساؤالت املثارة حوهلا، ه

فمثال كيف تفاعل اجملتمع بعد الثورة مع الفنون املوجودة 
ةلفعل؟ وكيف استقبل الفنون اجلديدة؟ وما العالقة بني 

                                                                 

 .أالبة ماجستري بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القاهرة 

أنواع الفنون والااتبية الطبقيَّة يف مصر؟ وغريها من القضاًي 
 املطروحة يف هذه الفاة .

 السينما -أواًل 
جاءت العروض السينما ية األوىل يف مصر بعد العرض 
األول يف ةريس بعامني فقط، وكانت أفالم البداًيت 
توثيقية ةألساس، عبارة عن لقطات للطبيعة صورت بتقنية 
الصورة املتحركة دون أي سياق روا ي، جاء هذا متزامًنا مع 

، لكن ميكن القول إن 9317بعثة لوميري األوىل عام 
عندما  9107ة احلقيقة للسينما املصرية كان عام البداي

جنحت كل من عزيزة أمري وإمربتو مالفاس يف خوض أول 
جتربة مصرية يف التصوير والتحميض واإلخراج والطبع أبموال 
مصرية بل والعرض داخل مصر أيًضا، كان هذا يف الفيلم 
اإلخباري "زًيرة جناب الباب العايل للمعهد العلمي يف 

دي أبو العباس"، وكان اإلنتاج مبباركة من مسجد سي
اخلديوي "عباس حلمي الثاين"، ممَّا يدلُّ على أن النظام 

 .(1)ممثَّال يف اخلديوي كان مؤيًدا هلذا النوع من الفن
وكان أول عرض سينما ي شهدته مصر يف مدينة       

االسكندرية قد مت بواسطة أحد أجهزة لوميري س توقفت 
حىت مت إنشاء دور العرض، بينما كان أول العروض بعدها 

حديقة  عرض شهدته القاهرة قد مت يف أحد املقاهي جبوار
األزبكية وكانت أسعار الدخول وقتها تااوح ما بني قرش 

إنشاء أول شركة  9197وثالثة قروش، وشهد عام 
سينما ية مصرية ةإلسكندرية، لكن الشركة كانت قد 

سا ر اليت تكبدهتا، لكن أفلست بعد عام واحد بسبب اخل
كان أتسيس بنك مصر على يد   9110بعد ذلك ويف عام 

ألعت حرب وعموعة من رجال األعمال املصريني قد 
ساهم بدور واضُ يف نشر سياسة التصنيع يف مصر مبا يف 

 .ذلك صناعة السينما
بعدها قام حممد بيومي أحد رواد السينما املصرية بتصوير 

لاحيب املصريني بسعد زغلول ويعد  واخراج فيلم  تسجيلي
                                                                 

، ) القاهرة: 9151-9107( سامي حلمي، بداًيت السينما املصرية 1)
 .97(،ص1000اهليئة العامة للقصور الثقافة، 
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 ،(1)أول فيلم قام على اخراجه وتصويره سينما ي مصري
خصوصا بعد أن ألتقى حممد بيومي بطلعت حرب عام 

وعرض عليه تصوير مراحل بناء بنك مصر لتوثيل  9115
نشاء قسم خاص ةلتصوير إاحلدث س يتطور األمر إىل 

اليت ميلكها ألعت  السينما ي يف شركة اإلعالانت املصرية
حرب تلك اخلطوة اليت حولت مشروع حممد بيومي 
السينما ي لنشاط صناعي اقتصادي، لكن بعد سفر بيومي 
للخارج لإلأالع على أحدث ما توصل له يف عال السينما 
مت افتتاح الشركة اليت ساهم فيها مبعداته دون وجوده 

 .(2)وانطالقها دون مشورته فاستقال منها
ءت بداًيت السينما الروا ية الطويلة واملتعارف بعدها جا

عليها اليوم من خالل فيلمي "قبلة يف الصحراء" و"ليلى"، 
، يف هذه الفاة أيًضا 9117وكال الفيلمني كاان يف عام 

شهدت السينما أول فيلم مأخوذ من عمل روا ي أويل، 
وهو "زينب" للدكتور حممد حسني هيكل، عن روايته 

، وجنُ كل من حممد كرمي ويوسف 9195م املنشورة يف عا
وهيب يف حتويله إىل فيلم، وكانت تدور أحداثه حول قصة 
حب بني زينب وإبراهيم الشاب القروي البسيط، ومت عرضه 

والقى جناًحا كبريًا، األمر الذي شجَّع خمرَجه  9150عام 
 9151على إعادة إنتاجه مره أخرى ةلتقنية الناأقة عام 

مشاهد الفيلم يف ةريس، هذا الفيلم ميكن مع تلوين أحد 
القول إنه أول فيلم قام عليه مصريون بشكل كامل فيما عدا 
قسم التصوير، بينما كان أول فيلم مصري انأل هو فيلم " 

من بطولة يوسف وهيب وأمينة  9151أوالد الذوات" عام 
رزق بعد أربع سنوات فقط من ظهور التقنية عامليًّا، وتدور 

لفيلم حول "محدي بك" الذي هجر بيته وأهله أحداث ا
الهثًا وراء فتاة فرنسية سرعان ما اكتشف خيانتها له فقتلها 
ودخل السجن، س عاد بعد خروجه من السجن إىل أهله 

                                                                 
( سلمى مبارك، السينما املصرية شاهًدا: قصة أول فيلم مصري ملخرجه 1)

  مؤسسة أخبار اليوم،، )القاهرة:315حممد بيومي، أخبار األدب، العدد 
  http://cutt.us/7tcJz(، متاح عرب الرابط التايل: 1090سبتمرب 

 51( سامي حلمي، مرجع سبل ذكره،ص2) 

يوم عرس ابنه الذي مل يعرفه فانتحر، س تاله يف العرض فيلم 
"أنشودة الفؤاد" والذي تشاهبت حبكته الدرامية مع فيلم 

الد الذوات" فيما خيصُّ حب البطل لفتاة أجنبية، لكن "أو 
ما ميَّزه أنه كان أول فيلم موسيقي غنا ي يف السينما 
املصرية، ةإلضافة إىل أنه يف نفس العام بدأ إنتاج األفالم 
املصرية وصدورها ةنتظام، ومت إنشاء ستوديو سينما ي يف 

ةت اإلسكندرية يضاهي ما يف القاهرة من ستديوهات، و 
يُنظر إىل صناعة السينما ةعتبارها صناعة وأنية ومن س فإن 

  9155، ويف (3)دعمها ومشاهدهتا هو واجب وأ  أيًضا
كان فيلم "الوردة البيضاء" ملخرجه حممد كرمي والظهور 
األول حملمد عبد الوهاب يف السينما كممثل ومنتج، ويف 

 قام ألعت حرب إبنشاء شركة مصر للتمثيل 9155عام 
والسينما "ستوديو مصر" كأحد املؤسسات الوأنية اليت 
هتدف لكسر السيطرة األجنبية على صناعة السينما يف 

نقلة يف صناعة السينما  مصر وةلفعل أحدثت الشركة
املصرية، منها مثاًل إنتاجه لفيلم "وداد" بطولة أم كلثوم، وهو 
أول فيلم مصري يتم عرضه خارج مصر، بعدها أنتجت 

"الشني" والذي شهد معركة شرسة بني الرقابة  فيلم الشركة
والشركة املنتجة حيث منع حسن ةشا رفعت وكيل وزارة 

ا ةلذات امللكية، الداخلية عرض الفيلم ألنه حيوي مساسً 
لكن ألعت حرب تدخل للحفاظ على أموال الشركة 
وةلفعل وافل ر يس علس الوزراء على عرض الفيلم عام 

، وظل هذا األستوديو حمور (4)ات عاليةوحقل إيراد 9153
احلركة السينما ية يف مصر حىت نشوب احلرب العاملية 

بعد احلرب تضاعف عدد األفالم املصرية وظهرت  ،(5)الثانية
العديد من األفالم االستعراضية والغنا ية، ةإلضافة لظهور 
العديد من الفنانني أمثال ليلى مراد وشادية وفاتن محامة 

                                                                 
( حممود قاسم، اتريخ السينما املصرية: قراءة الوًث ل النادرة،) اجليزة: 3)

 7-5(، ص1093وكالة الصحافة العربية، 
 71( سامي حلمي، مرجع سبل ذكره، ص4)
ني يف املشرق ( صالح العبيدي، الدور االقتصادي للربجوازيني الوأني5)

(، ص 1090العريب حىت ستينات القرن العشريني، )عمان: دارغيداء، 
17- 11. 

http://cutt.us/7tcJz
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يف ، (1)شريف وفريد شوقي وأمحد رمزي وغريهموعمر ال
أواخر األربيعنيَّات بدأت حماوالت تلوين األفالم، حىت كان 

حيث متَّ إنتاج فيلم "ةة عريس" وهو أول فيلم  9150
مصري ةأللوان الطبيعية، وبعدها بدأ حممد فوزي يف 
االستعانة ةخلربات الفرنسية يف تلوين أفالمه، واستمرت 

يف منوجأها بعيًدا عن األأر التنظيمية للدولة وغري السينما 
هتا حىت متَّ أتميمها يف ستينيَّات القرن ااتبعة أليٍج من قطاع

 العشرين.
شهدت السينما يف هذه املرحلة تسارًعا ها اًل يف اإلنتاج 
ةلنظر لكوهنا فنًّا وليًدا حيث ارتفع معدل االنتاج 

ا، إىل ستة عشر فيلمً السينما ي من تسعة أفالم يف املوسم 
 9159و 9155وبلغ االنتاج السينما ي ذروته بني عامي 

 50 -10حيث تضاعف اإلنتاج من معدل يااوح بني 
فيلم؛ يرجع السبب يف هذا ةألساس  159فيلم سنوًي إىل 

إىل تدفل املزيد من رؤوس أموال األغنياء يف ميدان صناعة 
املسرحية بعمل  السينما ةإلضافة لقيام الكثري من الفرق

 أفالم سينما ية وظهور العديد من املمثلني اجلدد خصوصاً 
املطربني منهم، ةإلضافة هلذا التنوُّع الشديد يف املوضوعات 
واليت كانت يف عملها واقعيَّة تنقل صوًرا صادقة عن اجملتمع 
إىل حدٍج بعيد وتستلهم معظم قصصها من الريف وليس 

قيقة التفاوت الطبقي املوجود يف القصور، ةإلضافة لنقلها ح
دت ألواهنا الفنية ما بني اترخيية وكوميدية  مصر، كما تعدَّ
وغريها، الالفت أيًضا يف هذه الفاة أن النساء هي اليت 
محلت على عاتقها أتسيس صناعة السينما يف مصر، فأول 
فيلم صامت مصري جاء بفضل السيدة عزيزة أمري واليت يعدُّ 

ًزا للعادات اجملتمعية يف ذلك الوقت، ورغم ما فعلته جتاو 
العقبات اليت واجهتها حيسب هلذه السيدة أيضا أهنا أول 

، 9153من أنتجت فيلًما يتناول القضية الفلسطينية عام 
ةإلضافة لبهيجة حافظ أول سيدة تعمل ةلتأليف املوسيقى 
يف مصر واليت أقامت صالواًن ثقافيًّا جذب عتمع الفنَّانني 

                                                                 
( حممود قاسم، الفيلم الغنا ي يف السينما املصرية، ) اجليزة: وكالة 1)

 . 10-95(،ص1093الصحافة العربية، 

القاهرة ووقفت أمام أسرهتا اليت كانت ترفض أن تعمل  يف
ابنتهم وهم العا لة الكبرية املرموقة يف التمثيل وهددت ةلقتل 
حىت تزوجت وأعلن زوجها موافقته أن متثل زوجته، وغريهن 
الكثري أمثال فاأمة رشدي وأمينة حممد وآسيا داغر اليت 

 .(2)تعدُّ را دة اإلنتاج السينما ي يف مصر
 املسرح -نًيااث

ارتبطت نشأة املسرح العريب ةلثالثي مارون النقاش يف 
بريوت والشيخ أبو خليل القباين يف دمشل ويعقوب صنوع 
يف مصر، وكانت األعمال املسرحية يف البداًيت تعتمد 
بشكل أساسي على مصدريْن ر يسيَّني: إما أعمال املؤلف 

رغبة املؤلفني  املسرحي الفرنسي موليري، ومرد هذا رمبا إىل
يف نقد عتمعاهتم كما كان  -يف ذلك الوقت-املسرحيجأني 

يفعل هو، ةإلضافة إىل إتقاهنم الفرنسية وهذا ما ظهر فيما 
مه كل من مارون النقاش وصنوع، أو يتم اللجوء إىل  قدَّ
حكاًيت الااث العريب مثلما فعل الشيخ أبو خليل القباين، 

م بعد هؤالء الثالثة ظلَّ املس رح العريب يسري على درهبم فتقدَّ
املسرحيات املقتبسة سواء كان مصدر االقتباس معروًفا أم 
ال، واملسرحيات الغنا ية اليت تتخلَّلها مقطوعات منظومة 
يها أفراد أو مجاعات. وقد متركز روَّاد املسرح بشكل  يؤدجأ

، (بريوت، دمشل، القاهرة)ًثبت يف العواصم العربية الثالث 
هت التيارات املسرحية بعد ذلك للتمركز يف القاهرة س اجتَّ 

سون  بشكل أساسي، حيث أييت إليها فنَّانو الشام يؤسجأ
فرقهم املسرحية ويقدجأمون عروضهم وينطلقون من القاهرة 

 .(3)لبقية العواصم العربية ويعودون إليها مرة أخرى
 خالل هذه الفاة ظلَّ املسرح بعيًدا عن اهتمامات املصريني

واحتياجاهتم، ومل يشتبك مع أيٍج من قضاًيهم السياسية 
ومطالبهم االجتماعية، لذا رمبا مل تتدخَّل السلطة يف منع 
ا منها مسرحية  عرض عمل مسرحي إال مرات قليلة جدًّ

                                                                 
-17( ص1097) القاهرة: داردون،  ( أمين عثمان، تراث مصري،2)

901. 
قادر، ازدهار وسقوط املسرح املصري، ) القاهرة: اهليئة ( فاروق عبدال3)

 91(، ص1095املصرية العامة للكتاب، 
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"عرايب" اليت كانت تذمُّ يف الرجل وتعتربه سبب تردجأي 
املسرحية  األحوال املصرية آنذاك، أمَّا التيار الغالب لألعمال

فقد كان يهدف إىل التسرية عن األعراق األجنبية اليت 
تسكن مصر خصوصا األتراك ةإلضافة إىل الطبقات العليا 
من اجملتمع املصري، لذا رمبا مل يذكر أي دور لعبه املسرح 

أو حىت يف مواكبتها، فقط ما كان يقدجأمه  9191قبل ثورة 
ًا عن املصريجأني يف  سيد درويش هو ما ميكن اعتباره معربجأ

 .(1)ذلك الوقت
ة  شهد املسرح يف تلك الفاة وحىت مطلع الثالثينيَّات عدَّ
ات كانت هلا آًثر واضحة يف اترخيه، فبدأ االستعاضة  تغريُّ
عن النصوص األجنبية والااثية بنصوص واقعية أًيًّ كانت 
الشرحية اليت ميثجألها النص، وتعدُّ مسرحية فرح أنطون "مصر 

يدة ومصر القدمية " من أوا ل األعمال اليت اعتمدت اجلد
على نصٍج مسرحيٍج واقعيٍج يتَّخذ من الواقع وأحداثه مادَّة 
ملسرحيَّته، ةإلضافة لذلك كان الطابع الغالب على 
النصوص املسرحية هو الوعظ والنصُ والتحذير من الفساد 
واالحنالل الغريب، استجابت األعمال املسرحية أيًضا 

حدًيت الواقعية اليت كانت تواجه الطبقة العليا واملتسلجأطة للت
يف اجملتمع من بقية الطبقات، فأصبحت األعمال اليت يتم 
إنتاجها وتقدميها من قبل األعيان تناقش بعًضا من قضاًي 
الطبقة الوسطى وغريها كوسيلة الحتواء هذه الطبقات 

د وامتصاص غضبها وحنقها جتاههم، وتعدُّ مسرحية "عب
الستار أفندي" اليت كتبها حممد تيمور وريث األسرة 
التيمورية يف مصر مثااًل واضًحا على ذلك، فقد كانت 
تناقش العديد من قضاًي الطبقة الوسطى بشكل كوميدي 
ةإلضافة إلشراكه سيد درويش يف تلحني أوبريت "العشرة 

الذي كتبه هو، على الرغم من قناعة تيمور الفكرية  الطيبة"
املسرح لتسرية النخبة وليس ملناقشة قضاًي الفقراء،  أبن

وشهدت هذه الفاة أيًضا ظهور تيار مسرحي يتَّجه إىل 
الكتاةت التارخيية فيقوم بتصوير حلظات أو أحداث من 

                                                                 
( 1001( فتحي العشري، نبضات املسرح، ) اجليزة: املكتبة األكادميية، 1)
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التاريخ املصري دون إعادة صياغتها أو تفسريها أو حىت 
قَّاد للنظر هلذه  النوعية تفسري أسباب استدعا ها، ممَّا دفع النقُّ

 .(2)من األعمال ةعتبارها عرد إهلاء عن الواقع املعاصر فقط
من الثالثينيَّات وحىت مطلع اخلمسينيَّات سيطرت ثالث 

فرقة علي  -فرق مسرحية على املسرح يف هذه احلقبة، األوىل
الكسار: والذي استمرَّ يف تقدمي مسرحيَّاته حىت أواخر 

تعتمد عليه بشكل  األربعينيَّات، هذه املسرحيات كانت
أساسي كونه املخرج واملؤلجأف واملمثل الر يسي، ةإلضافة إىل 
أن الكسار مل يكن يعتمد يف مسرحياته على نص مكتوب 
بقدر ما كان يعتمد على تفاعله املباشر مع اجلماهري من 
الطبقات الدنيا اليت عادة ما كان خيتار الكسار أبطاله 

كالسَّادة. ورغم كون الكسار   منهم، مؤمًنا يف حقجأهم ةلعيش
ممثاًل من أراز فريد لكن فرقته مل تستمر بعده أوياًل 
العتمادها عليه بشكل أساسي وافتقادها للنصوص 
املكتوبة، فكان مصريها النسيان السريع، وقد تزامنت فرقة 
جنيب الرحياين مع فرقة الكسار، والذي كان منافًسا له ليس 

يف الشكل الكوميدي الذي فقط يف املهنة الواحدة بل 
اعتمده كل منهم أيًضا، كان مسرح الرحياين هو اآلخر 
مناصًرا للطبقات الدنيا، منتقًدا للسلَّم االجتماعي، لكنه 
بقي نقًدا مساملًا يف احلدود املسموح هبا ومتجنجأبا لغضب 
الطبقات العليا أيًضا، ًثلث الثالثة كانت فرقة يوسف وهيب 

رية من الساحة املسرحية منذ إنشا ه والذي شغل مساحة كب
، كان مسرح يوسف بك وهيب 9115مسرح رمسيس عام 

مسرًحا خنبوًيًّ ةمتياز ينسب فيه من خالل مسرحياته كل 
فضيلة إىل الطبقات العليا، بينما الرذا ل حملها الطبقات 
ث البعض عن كون مسرحه  الفقرية والدنيا دا ًما، حتدَّ

والنخبة، ولذا تتاح له املسارح مدعوًما من قبل السلطة 
القومية ملواسم كاملة. وقد شغل هؤالء الثالثة الساحة 
ت لعقدين من  املسرحية املصرية بل والعربية ملدة أويلة امتدَّ

 الزمان.
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كان هناك أيًضا منط آخر من املسرحيات، جاءت بداية 
على يد أمحد شوقي وهي املسرحيات الشعرية واليت كان 

ليوةترا، عنون ليلى، عناة، قمبيز، أمرية أ ها مصرع ك
األندلس، علي بك الكبري.. وغريها، كان يُؤخذ على 
مسرح شوقي أنه متأثجأر بشكل مبالغ ةلرومانسيجأني 
الفرنسيجأني، فأبطال مسرحياته حترجأكهم العاأفة دون العقل، 
هذا ةإلضافة إىل األخطاء التارخيية وتزييف األحداث اليت 

نقد بسببها، وةلطبع فإن شوقي الذي ترَبَّ يف تعرض لل
قصر امللك مل يكن ليتغىنَّ يف أيٍج من مسرحياته ةلشعوب 
ونضاهلا، بل دا ًما حكمة امللوك وشجاعتها هي اليت تنقذ 
املوقف دا ًما، وال يدور التاريخ إال حول امللوك والنخب، 
وكان عزيز أةظة هو اآلخر يكتب املسرحيات الشعرية، 

لكن يرى النقَّاد أبهنا مل تصل إىل شاعرية شوقي، كما أن و 
الرجل أُخذ عليه التمادي يف استخدام غريب األلفاظ حىت 
ث أحد النقاد متهكجأًما أبنه ال بد ملن يذهب ملشاهدة  حتدَّ
مسرحياته اصطحاب "لسان العرب" معه وأبن اهلالة اليت 

ار رجال اكتسبْتها جاءت من عالقاته الوأيدة ةمللك وكب
 .(1)القصر

خالل هذه الفاة أيًضا نشر توفيل احلكيم العديد من 
أعماله املسرحية، ويرى النقَّاد أبن نصوص احلكيم قد 
أوَّرت من شكل املسرح املصري واستفادت من غريها من 
املدارس األوروبية، وقرَّبت املسرح لكثري من الطبقات اليت  

صوص حمل جدل كانت قد عزفت عنه، لكن تبقى هذه الن
واسع يف أتويلها وحماولة فهم أفكار الكاتب وآرا ه وداللة ما 
يلجأ إليه من أحداث واستعارات، فريسل ما يريد قوله من 
خالهلا، و هذا اجلدل أال أعماله كلها منذ بداًيته وحىت 

 .9151ما كتبه بعد 
استمرت الفرق املسرحية يف تقدمي أعماهلا بعيًدا عن أيجأ أأر 

ية من قبل الدولة، حىت أزمة الثالثينيَّات اليت عصفت تنظيم
ةلعامل ومن ضمنها مصر، فلجأت كثرٌي من الفرق حللجأ 
نفسها وتسريُ أعضا ها، س التظاهر إلجبار احلكومة أن 

                                                                 
 12( املرجع السابل ، ص1)

تدخلهم ضمن الفئات املستحقة للمعونة، حىت صدر قرار 
حكومي إبنشاء فرقة مسرح كبرية جتمع أبطال املسرح 

وأحلقت الفرقة بوزارة الشؤون االجتماعية وُشكجألت املصري، 
جلان لإلشراف عليها، وصدر قرار من قبل هذه اللجان 

 فقط أدب ماجمحيث يقدم بعدم تقدمي أي عمل ةلعامية 
ومع حكومة  9151لكن عام  ء ةلفصحى،أبقالم األدة

الوفد مت حل هذه اللجان واسُتبدلت أبخرى ومتَّ إلغاء قرار 
، لكن حدثت مشاكل بني أعضاء هذه اللجان الفصحى

على رأسهم يوسف وهيب وجورج أبيض استمرَّت حىت 
انسحاب يوسف وهيب من إدارة الفرق عقب حريل القاهرة 

 .(2)9151يناير
 املوسيقى والغناء -اثلثًا

عادة ما يعربجأ الطابع الغنا ي واملوسيقي الذي يسود يف أي 
رُّ هبا والقيم السا دة فيه، وقد عتمع عن أبيعة املرحلة اليت مي

نتج عن أبيعة العالقة املتشابكة بني اجملتمع و السياسية 
أمناط متعدجأدة يتاوءم كلٌّ منها  91والغناء يف مصر بعد ثورة 

مع أبيعة األحداث اليت مرَّت هبا البالد من جهة وأبيعة 
تفاعل أرةب الغناء واملواقف اليت يتَّخذوهنا جتاه تلك 

 .(3)اث من جهة أخرىاألحد
ويف هذه املرحلة من اتريخ مصر ترواحت املواقف بني من 
احناز للثورة ومطالب الشعب، وبني من حافظ على عالقته 
مع أبناء شعبه والسلطة يف آن واحد، ومن وجد يف أهل 
السياسة بغيته فاكتفى هبم، وشهدت األغاين الوأنية 

ا ومنوًّا مضطرًدا، وةتت والسياسية يف هذه املرحلة أيًضا تطوُّرً 
هي املسيطرة بشكل كبري على الغناء يف مصر حىت أواخر 

 العشرينيات.
فقد كان سيد درويش أحد أبرز مطريب هذه الفاة الذين 
قرَّروا االحنياز إىل الشعب بشكل اتم، ولقد شهدت األغنية 
الوأنية تطوًرا ملحوظًا بفضله هو وصديقه بديع خريي، 
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الوأ  قبلهما مقصوًرا على املارشات  حيث كان الغناء
العسكرية أو املدح يف الزعماء، لكن االثنني جنحا يف 
إحداث نقلة مهمَّة يف الغناء الوأ  على صعيد الكلمات 
واألحلان من خالل تعلُّم وفهم املوسيقى الغربية واالستعانة 
مبا يطوجأر األحلان العربية منها، اختلف درويش كذلك يف 

م أغنيات انقدة أبيعة ال قضاًي اليت يثريها، فكثريًا ما قدَّ
لألوضاع السياسية واالجتماعية ومتحايلة على السلطة، 
فمع الثورة مثال غىنَّ "قوم ًي مصري.. مصر داميًا بتناديك" 
س أغنيته اليت حتوَّلت إىل نشيد وأ  "بالدي بالدي لك 

الغناء  حيب وفؤادي" واليت أألقها يف غمار الثورة، س رفض
مللك مصر يف ذلك الوقت اتجأساًقا مع مباد ه، وغىنَّ لسعد 
زغلول رغم منع السلطات الغناء له، فتحايل على ذلك 
حني غىن "ًي بلُ زغلول ًي حليوة ًي بلُ"، ومل َتغأْب قضاًي 
الشعب عن موسيقاه وأحلانه؛ فغىنَّ "احللوة دي قامت 

نية "صبُ الصباح تعجن يف الفجرية"، وغىنَّ لعمَّال مصر أغ
فتاح ًي عليم واجليب مفيهش وال مليم"، وأغنية "الُقلل 
القناوي" اليت وصف فيها حال الفالح املصري وأرضه اليت 
هتدجأدها البنوك والديون، ةإلضافة إىل مشاركته يف املسرح 
الغنا ي مع الشيخ سالمة حجازي و التلحني للعديد من 

متواجدة يف ذلك  الفرق املسرحية األخرى اليت كانت
 .9115الوقت، وظل هكذا حىت مات عام 

من انحية أخرى، فقد مثَّلت منرية املهدية منطًا آخر من 
تعاأي أهل الغناء يف ذلك الوقت مع السلطة، فقد 
حافظت على العالقة بينها وبني كبار رجال السياسة يف 
نتها من االستمرار يف  ذلك الوقت، هذه العالقة اليت مكَّ

ملقهى اخلاص هبا، رغم إغالق اإلجنليز للمسارح فتُ ا
واملقاهي األخرى، فاستغلَّت منرية هذه االمتيازات يف تقدمي 
األغاين اليت تدعو إىل االستقالل، ةإلضافة إىل الغناء لسعد 
زغلول بشكل متحايل بعد منع السلطات الغناء له فغنَّْت 

ن.. "شال احلمام حط احلمام.. من مصر السعيدة للسودا
زغلول وقليب مال إليه.. أنده له ملا أحتاج إليه"، كما غنَّت 
للفالحني وأهل الريف، بل وتوسَّطت لدى املعتمد الربيطاين 

يف اإلفراج عن العديد من الطلبة والسياسيجأني يف ذلك 
الوقت، وكانت الكثري من جتمُّعات علس الوزراء الذي كان 

منع االحتالل  يرأسه حسني رشدي تتم يف عوامتها بعد
 ألي جتمُّعات.

بعد وفاة سيد درويش وعودة سعد زغلول من املنفى 
 إىل أواخر العشرينيات هدأت وإصدار الدستور وصواًل 

الروح الثورية اليت كانت مسيطرة، وحاول الكثريون أمس 
ونسيان ما تركه سيد درويش وكل فن ارتبط ةملقاومة 

ع جنم أهم مطريب االجتماعية، ومع بداية الثالثينيات سط
هذه الفاة: حممد عبد الوهاب وأم كلثوم، عبدالوهاب الذي 
تتلمذ على يد سيد درويش بعد تركه الكتَّاب وذهابه لتعلم 
الفن رغم معارضة أهله، بدأ مطرًة يف الفرق املسرحية أ ها 
فرقة منرية املهدية واليت استغنت عنه بعدما بدأ يزامحها يف 

مجهورها أيًضا فطردته، ورآه أمحد شوقي دورها املسرحي ويف 
يغ  ذات يوم فأشفل عليه وعلى صحته لكنَّه تبنَّاه بعد 
مه إىل أبقة الباشاوات املصرية واصطحبه يف  ذلك وقدَّ
رحالته خارج مصر، بل وهو من دفعه إىل التجديد يف 
املوسيقى العربية وأحلاهنا، ومل يقتصر على الغناء فقط، فكان 

ة أدوار فيه، كما له دور يف ا ملسرح الغنا ي أيًضا، ولعب عدَّ
قام ةلتمثيل وكانت أول أفالمه الوردة البيضاء ةإلضافة 
الكتشافه العديد من املمثالت واملطربني، وتعاون كملحن 
مع أم كلثوم فيما يقرب العشر أغنيات لعل أ ها "أمل 
حيايت" و"أنت عمري"، وعلى الرغم من أن أستاذه كان 

ا للطبقات الفقرية من الشعب واليت يعدُّ عبد الوهاب منحازً 
أحد أبنا ها أيًضا لكنه يف فنه وآرا ه كان أرستقراأيًّا يغ  
لطبقة الباشاوات ةألساس ويدعم السلطة السياسية أبغانيه 

 .(1)وأحلانه الوأنية
أمَّا أم كلثوم فبدأت بقراءة القرآن وغناء التواشيُ والقصا د 

 والد، حىت اكتشفها الشيخ أبو العال حممد،س غنت يف امل
لكن كان من الصعب على والدها قبول أن تذهب ابنته إىل 
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القاهرة للغناء، خصوصا وأن هذه املهنة ارتبطت يف أذهان 
لكنه اقتنع بعد احلاح  ا؛الريف ةخلمر وغريه وهي امرأة أيضً 

َمْت من الدقهلية إىل القا(1)أعيان القرية عليه  ،هرة، فقد َقدأ
ْتها أسرات عبد الرازق  وغنَّت على الكثري من املسارح حىت تبنقَّ
وآل املهدي مع الشيخ أبو العال، ومنذ قدومها إىل القاهرة 
وهي مقرَّبة من العا الت الشهرية والثريَّة فيها ومقرَّبة من 
السلطة أيًضا ومواكأبة لألحداث السياسة كذلك، فأحيت 

زغلول وفلسطني وجابت  األعياد الوأنية وغنَّت لسعد
البلدان دعًما لعبد الناصر ومجًعا لألموال من أجل مصر، 
وةتت الصوت األكثر استماًعا وانتشاًرا يف مصر واألقطار 

 العربية.
وظهرت ةلتزامن مع كل من عبد الوهاب وأم كلثوم أمساٌء 
نني الذين عرفتهم مصر أمثال: زكرًي أمحد  من أبرز امللحجأ

ي وحممد القصبجي، ةإلضافة للعديد من ورًيض السنباأ
املطربني أمثال: حممد عبد املطلب وكارم حممود وحممد فوزي 
وليلى مراد وأمسهان، لكنهم مجيعا بقوا دون عبد الوهاب 

 .(2)وأم كلثوم
 الفنون اجلميلة -رابًعا

يف بداية القرن العشرين ومع الضغط االستعماري والصراع 
مصر، تكوَّنت أبقة برجوازية السياسي الذي كانت تشهده 

داعمة بشكل أساسي لألسرة املالكة، مما دفع ةألسرة 
املالكة إىل السعي للحفاظ على هذه الطبقة، فأقامت هلا 
العديد من املشروعات اليت تتناسب معها، وكان من ضمن 
هذه املشروعات إنشاء األمري يوسف كمال ملدرسة الفنون 

درسة اليت مت إنشاؤها يف اجلميلة اليت كانت حتاكي امل
ةريس، والتحل ةملدرسة العديد من الطالب من أبناء أبقة 
الربجوازية املصرية، كما متَّ إرسال العديد منهم إىل بعثات يف 
العديد من الدول األوروبية، وكان أشهر هؤالء الفنانني 
حممود خمتار والذي حاول بنحته للتماثيل التفاعل مع 
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 95-91مرجع سبل ذكره،  ص ( لطفي املطيعي،2)

 االستقالل ولعل متثال هنضة مصر من املطالب املصرية يف
ا ألجل  شعبيً أبرز األمثلة على ذلك حيث نظم اكتتاةً 

نصب هذا التمثال يف ميادين مصر وسا ت فيه احلكومة 
، ةإلضافة لغريه من الفنانني أمثال: يوسف  (3)ااملصرية أيضً 

كامل وراغب عياد وأمحد صربي وحممود سعيد وحممد 
نني الذين وضعوا الركا ز األوىل للفن انجي وغريهم من الفنا

التشكيلي يف مصر، لكن على الرغم من التطوُّر السريع 
الذي حدث للفن التشكيلي يف مصر فإنه بقي أسري أو 
حبيس املعارض والقصور، بعيًدا عن الطبقات الوسطى 
والدنيا يف اجملتمع، رمبا يعود سبب هذا إىل أن نشأته 

املصرية ةألساس، كما أنه يعد  ارتبطت ةلطبقة الربجوازية
فنًّا دخياًل على الثقافة العربية واإلسالمية، ومن س فقد 
استلهم أرق التعبري األوروبية بشكل كبري مما أدَّى إىل 
انقطاع الصلة بينه وبني اجملتمع املصري يف ذلك الوقت، 
ةإلضافة لكونه حيتاج قدًرا كبريًا من الدراسة والتخصُّص 

التفاعل معه وإدراك فنيَّاته، وهو ما مل يكن متوفجأًرا حىت يتمَّ 
 .(4)لدي الكثري من أبناء الشعب يف ذلك الوقت

 خامتة
كانت العالقة بني الفنجأ واجملتمع يف هذه املرحلة من اتريخ 
مصر عالقة متشابكة ومعقَّدة، تعكس إىل حدٍج بعيٍد أبيعة 

ل بريطاين املرحلة اليت كان اجملتمع ميرُّ هبا، من احتال
وضغوط اقتصادية وحماولة لاللتفاف حول الرموز الوأنية، 
ةإلضافة لظهور أبقة برجوازية يف املدن املصرية وغري ذلك 

ات اليت حفلت هبا مصر يف ذلك الوقت.  من التغريُّ
فمن جهة، كان الفن املصري يف بعض األحيان مواكًبا 

الوأ  الذي  لألحداث الوأنية داعًما هلا، ومؤمًنا ةملشروع

                                                                 
( شوكت الربيعي، مقدمة يف اتريخ الفنون التشكيلية العربية، )العراق: 3)

 55،ص9(،ج 1095الوركاء،
 33-37،ص9( املرجع السابل،ج4)
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متَّ تبنجأيه يف هذه املرحلة، لكن يف كثري من األحيان كان الفن 
ال يتجاوز حدَّ الافيه والتسلية، وأرةب الفن أنفسهم كانت 
مة تبًعا لرؤيتهم للغرض من الفن وإىل  ختتلف أعماهلم املقدَّ
ث ويعرب؛ لذا فقد وجدان  أيجأ الطبقات يوجَّه وعن من يتحدَّ

تعرب عن الطبقات الفقرية، بينما ارمتى  بعض األعمال
البعض اآلخر يف أحضان أبقة الباشاوات املصرية، وأتثَّر 
الفن يف تلك الفاة أيًضا ةجلاليات األجنبية الكثرية 
املوجودة يف مصر يف ذلك الوقت ومن س جاءت أعمال  
ث إىل هذه اجلاليات مع غضجأ أرفها عن  كثرية تتحدَّ

 اجملتمع األصلي.
ن جهة أخرى، سا ت العالقة بني مصر وأوروة يف تلك وم

ء  الفاة بتأثُّر الفن يف كثرٍي من نواحيه ةلثقافة األوروبية، سوا
يف أبيعة األعمال املقدمة واملوضوعات، واقتباس كثري من 
األفالم واملسرحيات عن أعمال أوروبية، سا ت هذه 

صر منوًّا سريًعا العالقة أيًضا يف منوجأ الفنون املختلفة يف م
خصوًصا على مستوى التقنية واآلالت املستخدمة، 
ةإلضافة لذلك أدَّى بروز أبقة الربجوازية املصرية وابتعاث 

أبنا ها للخارج إىل استقدام العديد من الفنون التشكيلية 
وظهور أبقة من الفنانني القا مني عليها، لكن هذه الفنون 

وازية ومل تتخطَّها إىل عموم ظلَّْت قاصرًة على الطبقة الربج
الشعب، ومل يتفاعل الشعب معها أيًضا ألهنا بعيدة كثريًا 
عن ثقافته، وهو جيهل عنها أكثر مما يعرف، كما كان هلذه 
الطبقة أيًضا الفضل يف انتشار ظاهرة الصالوانت الثقافية 
واستمرارها بعد ذلك بني األدةء والفنانني وغريهم، وال 

ال الدور الذي لعبه الفن يف البنية اجملتمعية ميكن أيًضا إغف
املصرية، وأبيعة الدور املنوط بكل من املرأة والرجل يف 
اجملتمع واملساحات اخلاصة بكل منهم، ةإلضافة للقيم اليت 
ْت على اجملتمع واليت رمبا يعود سببها لالعتماد  استجدَّ

م بشكٍل أساسي على االقتباس أو تقليد األجانب يف أعماهل
الفنية ةإلضافة لطبيعة تواجد األجانب أنفسهم يف اجملتمع 

 يف ذلك الوقت.

***** 
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 يمن حممد عل: حتوالت الزراعة املصرية عرب قرنني
 يإىل اإلصالح الزراع

 الدين رجب السيد عز
 مقدمة

حلياة البشر منذ  يزالت املصدر الر يس كانت األرض وما
اخلليقة وإىل أن يرثها هللا مبن عليها، إذ هبا ترتبط كل  بدء

عمليات حياة اإلنسان، فمن زراعتها غذاؤه ولباسه، ومن 
أخشاهبا وأحجارها مسكنه ومالذه، ومن معادهنا ماعونه 
وسالحه، ومن شجرها وفحمها انره ووقوده. ومن املعلوم 

لتجارة، أن دعا م العمران البشرى ثالثة، الزراعة والصناعة وا
مة عليهم يف الرتبة ةعتبارها الزراعة متقدجأ  وال عجب أن أتيت

من الضرورًيت الضامنة الستمرار النوع البشرى،كما أن 
ال تقومان إال على  -على أ يتهما-الصناعة والتجارة 

اختالل يف  يَّ أن أ األمر الذي يع  الزراعة وما ينتج عنها،
الالت جوهرية يف أحوال ا إىل اختحتمً  عال الزراعة مؤدجٍ 

العمران ودعا مه األخرى كالصناعة والتجارة وما يرتبط هبا 
 من عاالت فرعية قدمية ومستحدثة.

وال خيفى على أحد مالحظة حالة االختالل املااكمة يف 
قطاع الزراعة املصرية على مدار العقود املاضية ومدى ما 

كفى ة املستوًيت، وتوصلت إليه من تدهور على كافَّ 
الزراعية  يوهجرة األراض ياإلشارة إىل أحوال الفالح املصر 

كل الرقعة الزراعية وآت ينتاج الزراعومشاكل املياه ونقص اإل
ء للمساحة املزروعة ي، والنمو البطيوعمليات البناء العشوا 

وضعف عمليات استصالح  اينالسكَّ  مقارنة ةلنموجأ 
املال على مدار األراضي املدارة من قبل احلكومة وأصحاب 

إضافة إىل تفاقم مشكلة استرياد املواد األساسية  ،عقود
                                                                 

  ةحث يف العلوم السياسية، أالب دكتوراه يف كلية االقتصاد والعلوم
 السياسية جبامعة القاهرة.

للغذاء مثل القمُ الذي ةتت مصر من أكرب املستوردين له 
مرباأورًيت إة غالل تعتمد عليها ا بعد أن كانت سلَّ عامليًّ 

حكمت العامل يف وقت من األوقات، كما ال ختفى 
ناعة املصرية ال االختالالت الناشئة على مستوى قطاع الص

سيما املرتبطة منها مباشرة بقطاع الزراعة مثل صناعة النسيج 
واألقمشة اليت تدهورت إىل مستوًيت قياسية وصارت على 

شة وشك التصفية النها ية بسبب السياسات احلكومية املهمجأ 
 .ة وأمريكا وآسياو عى أور ر ني لصاحل مزااملصريجأ  القطن يملزراع

اعية املصرية خالل ر ريخ املسألة الز البحث يف ات يويستدع
القرنني املاضيني املرور على ست حتوالت ر يسية، بدأت مع 

 (،حتكارس حممد علي )نظام اال ،(لتزاماملماليك )نظام اال
 س أحفاده )الال حة السعيدية(، س االحتالل الربيطاين

 ي)اإلصالح الزارع )البيوع اجلربية(، س عبد الناصر
وصوال إىل السادات ومبارك )اإلصالح املضاد  ،(ياالشااك

 ونظام السوق احلر(.
حناول يف هذه الورقة استعراض أبرز معامل هذه التحوالت و 

على  يالستة عرب قراءة اترخيية اعتمدان فيها بشكل أساس
 يفات املؤرخ املصري القومى املشهور عبد الرمحن الرافعمؤلَّ 

اعتمدان على  لة، كماإضافة إىل كتاةت أخرى مكمجأ 
رأينا مناسبته لفهم  ياستهالل هذه الورقة مبدخل تفسري 

 حتوالت املاضى واحلاضر.
ستقالل إىل التبعية: من اال ي..املصر  قتصاداال -أواًل 

 للتحوالت يمدخل تفسري 
ني ةلتحليل ني املصريجأ من املفكرين االقتصاديجأ  عددٌ  اهتمَّ 

اليت عانت منها  التارخيى جلذور مسألة التبعية االقتصادية
مصر وغريها من البلدان النامية العربية وغري العربية على 
مدار العقود املاضية، وىف هذا السياق ميكن تسكني كتاةت 

د. و جالل أمني،  ني أبرزهم د.ني املصريجأ من االقتصاديجأ  عددٍ 
عادل حسني االقتصادي  املفكرضافة إىل إ (1)مسري أمني

                                                                 
معروف من رموز مدرسة التبعيَّة يف الفكر ( مفكر اقتصادي مصري 1)

االقتصادي، من أشهر أعماله: الااكم على الصعيد العاملي، )بريوت: دار 
(، التبادل غري املتكافئ وقانون القيمة، )بريوت: دار 9175ابن خلدون، 
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ات دراسة مهمة من علدين ينيَّ الذي كتب يف مطلع الثمان
حتت عنوان "االقتصاد املصري من االستقالل إىل 

بسياسة االنفتاح  يَ فيها آًثر ما مسُجأ  لَ حلَّ  ،(1)التبعية"
االقتصادي اليت أألقت يف عهد الر يس السادات بعد 

ت توابعها وتداعياهتا ا واستمرَّ حتديدً  9175كتوبر أحرب 
 إىل اللحظة الراهنة، وصواًل خالل فاة مبارك وما بعدها 

لوا هلذه السياسة اجلديدة ةعتبارها ن هلَّ يوعلى عكس آخر 
- ل حسنيا لسياسات احلقبة الناصرية، فقد توصَّ تصحيحً 

إىل أن آًثرها كانت  -صةبعد دراسة اقتصادية فنية متخصجأ 
سواء  ،نيصادمة وفادحة ةلنسبة لوضعية اقتصاد املصريجأ 

ا أو القطاعية واليت ةتت أكثر ارتباأً على مستوًيته الكلية 
ا عن فاة ا على اخلارج بشكل خمتلف وصادم متامً واعتمادً 

ات اليت كانت تسري يف اجتاه مغاير ات والستينيَّ اخلمسينيَّ 
 ات وما بعدها.يَّ ا الجتاه السبعينمتامً 

وال خيتلف جالل أمني عن صديقه عادل حسني يف 
أو تقييم نتا جها  توصيف سياسة االنفتاح االقتصادي

لكنه  وأتثريها على درجة استقالل االقتصاد املصري،
يذهب إىل أتريخ خمتلف لبداًيت أتسيس هذا النمط 
 االقتصادي التابع للخارج ال يبدأ ةلسادات وإن انتهى إليه،

وذلك يف كتابه "قصة االقتصاد املصري من حممد علي إىل 
لي هو أول من مبارك"، والذي انتهى فيه إىل أن حممد ع

أسس لذلك النمط االقتصادي التابع وإن اختلفت درجاته 
 خالل الفاات الالحقة اليت حكم فيها أوالده وأحفاده ال

ن تعود إليهما مساعيل اللذيْ إسعيد واخلديوي  يسيما اخلديو 
زالت أحد  لت والة اليت شكَّ جذور مسألة الديون املصريَّ 

 -وال يزال-ة اليت عاىن يَّ ة واملالأهم التحدًيت االقتصاديَّ 
 منها االقتصاد املصري حىت اللحظة الراهنة.

                                                                                              
(، 9175(، التطور الالمتكافئ، )بريوت: دار الطليعة، 9175احلقيقة، 

 (.9173ة وصراع الطبقات"، )بريوت: دار ابن رشد، األمة العربية "القومي
-9175االقتصاد املصري من االستقالل إىل التبعية  عادل حسني،( 1)

 .)9139دار الوحدة،  :، )بريوت9171

ني ني املصريجأ خيتلف جالل أمني مع توصيف بعض االقتصاديجأ 
ة لتجربة حممد علي االقتصادية ةعتبارها منوذج تنمية مستقلَّ 

ضرهبا من قبل القوى الدولية  على الذات ومتَّ  اعتمدتْ 
، وال جيادل تصاد الرأمسايلاملستفيدة من ربط مصر ةالق

أمني يف هذا التشخيص لكنه يراه غري مكتمل وال يعرب إال 
عن نصف احلقيقة. فالواقع أن مصر حتت حكم حممد علي 

بدرجة مل تعرفها أوال  يا يف االقتصاد العاملشهدت اندماجً 
ا ا لعدة معايري أقل اعتمادً وكانت أبقً  قرون أويلة سابقة،
على  كانت عليه أوال احلكم العثماين  على النفس بكثري مما

الذي لعبته التجارة  رو  إىل الدَّ فإذا نظران مثاًل  .(2)األقل
جند  اخلارجية يف االقتصاد املصري حتت حكم حممد علي،
 يه هأن صادرات مصر من القطن قد أصبحت يف ظلجأ 

يرادات احلكومة، وأن إو  ياملصدر األساسى للدخل القوم
ا يف عهده بسرعة مذهلة مع زادت أيضً  الواردات املصرية قد

ا لتزويد جيشه الدا م مبا حيتاج زًيدة حصيلة الصادرات، إمَّ 
أو لتزويد صناعاته اجلديدة مبا حتتاج إليه  ات،إليه من معدَّ 

 من آالت ومواد أولية.
وعلى عكس ذلك،كانت التجارة اخلارجية ملصر يف القرن 

ية ال تعلب إال الثامن عشر وخالل سنوات احلملة الفرنس
فأصبحت حتت حكم  ا يف االقتصاد املصري،ا هامشيًّ دورً 

وكانت  حممد علي هي احملرك األول لعجلة االقتصاد،
األسعار احمللية السا دة يف مصر قبله تكاد تكون منعدمة 

فاقابت بشدة يف عهده من  الصلة ةألسعار العاملية،
واردات ة، مع زًيدة حجم الو األسعار السا دة يف أور 

ل يف عهده يف وسا ل م الذي حتقَّ والصادرات ومع التقدُّ 
ا عدد األجانب املقيمني ة أيضً املواصالت. كما زاد بشدَّ 

من  كبريةٍ   مبصر يف عهده بسبب استقدامه ألعدادٍ 
ني للخدمة يف مصانعه املهندسني واألأباء وغريهم من الفنيجأ 

ة. بل إنه وجيشه وأسطوله، وبسبب ازدهار التجارة اخلارجي
الواردات املصرية وأسواقها  رع يف مصادحىت مبقاييس التنوُّ 

                                                                 
( جالل أمني، قصة االقتصاد املصري.. من عهد حممد علي إىل عهد 2)

 .99، ص )1091دار الشروق،  :القاهرة(مبارك، 
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ا اعتمادً  جند أن مصر يف عهده كانت معتمدةً  اخلارجية،
ا على سوق واحدة هي  السوق الربيطانية اليت كانت أساسيًّ 

، تستوعب وحدها ما يقرب من 9351عند وفاته عام 
أبقل قليال من د مصر وتزوجأ  ة،يالصادرات املصر  مجايلإنصف 
 وارداهتا. مجايلإنصف 

 عن االقتصاد مل يكن االقتصاد املصري إذن مستقالًّ 
ا لتحليل جالل أمني، ال يف عهد حممد علي وفقً  الرأمسايل

ع أسواق مبقياس ضآلة دور التجارة اخلارجية، وال مبقياس تنوُّ 
التصدير واالسترياد، وال مبقياس االعتماد على اخلربة 

حمللية، لكن يف نفس الوقت ميكن القول إن جتربة واملهارات ا
زت بثالث ميزات ر يسية تفتقدها حممد علي االقتصادية متيَّ 

 مصر يف الوقت الراهن، أوىل هذه امليزات االكتفاء الذايت
فلم تكن مصر يف عهده مستوردة ملواد الغذاء  من الغذاء،

 ز ةألساس على اآلالتاألساسية وكانت وارداهتا تاكَّ 
والسفن واملدافع واحلديد واخلشب الالزم للصناعات 
الدفاعية على وجه اخلصوص، بل كان لدى مصر فا ض 

ره لتستورد السفن تصدجأ  ةمن األرز والقمُ والفول والذر 
ل هذه امليزات يتعلَّ  حاجات املصانع واجليش. ًثين ولسدجأ 

 رين واملستوردين على حدجٍ ةلقدرة على املساومة مع املصدجأ 
الذي جعل الباشا البا ع  حتكارواء نتيجة نظام االس

للصادرات املصرية ومنع التجار األجانب عاجزين  ياحلصر 
ني لشراء منتجاهتم عن الوصول املباشر إىل املزراعني املصريجأ 

ل ةلديون ا ًثلث هذه امليزات، فيتعلَّ أمَّ . أبخبس األمثان
م بعض ط فيها رغواليت مل يضطر حممد علي نفسه للتورُّ 

هبا من حني آلخر أوال فاة حكمه  رَّ الضوا ل املالية اليت مَ 
، فقد رفض حممد علي ألبات 9351وحىت موته عام 

بعض املقرضني األجانب مقابل ختصيص ايرادات بعض 
املديرًيت لضمان السداد على عكس فاات اخلديوي 

مساعيل اليت شهدت تقدمي ضماانت من هذا النوع إسعيد و 
 يرادات السكة احلديد ومواينإلت يف متثَّ لالقااض 

 .(1)سكندرية وأراضي الدومني والدا رة السنيةاإل
                                                                 

 .92-91سابل، ص ص ( املرجع ال1)

-5081حتوالت الزراعة يف عهد حممد علي ) -اثنًيا
 وآاثره حتكارنظام اال (:5088

 يف السياسات الزراعية  جذرًيًّ أحدث حممد علي انقالةً 
رة يف مصر أاحته أبغلب اجلماعات الوسيطة املؤثجأ إا مع تزامنً 

أوا ف  -األوقاف  - املشايخ والعلماء - املماليك)
 9399، ويبدو أن حادثة مذحبة القلعة يف سنة (احلرف

عته ة قد شجَّ اليت قتل فيها ما يقرب من ألف قيادة مملوكيَّ 
حيث  ،عالن سياسته الزراعية اجلديدةإا يف قدمً  يجأ للمض

ن أأيان استوىل على مجيع ما كان يف حوزة املماليك م
إال  يوبذلك مل يبل من أراضي االلتزام ةلوجه القبل لتزام؛اال

ا إلغاء أعلن الباشا رمسيًّ  9395النزر اليسري. وىف فرباير 
ف فيما حتت امللتزمني عن التصرُّ  ينظام االلتزام ورفع أيد

رف بنظام أيديهم من أراض وحتويلها إىل الباشا فيما عُ 
من التحوالت األخرى  االحتكار الذي دفع إىل سلسلة

الدولة و الدولة ةجملتمع،  اتعلى كافة مستوًيت عالق
الدولة و الدولة ةلصانع، و الدولة ةلتاجر، و ةلفالح، 

 .ةخلارج
إبلغاء نظام االلتزام والقضاء على املماليك زالت كل سلطة 

عيد توزيع قطاع من وأُ  ،وسيطة بني احلكومة والشعب
لى الفالحني، وبذلك صار حممد  عليها عاألراضي املستوىَل 

ا  بشكل مباشر ةلفالحني، فاستبشروا خريً صاًل علي متَّ
خبالصهم من مظامل االلتزام وزوال سلطة الوسطاء وبدء 

ا من أرفً  التواصل املباشر مع احلكومة، وقد حكى اجلربيت
ون على فالحيهم األمس ميرُّ  يهذا االرتياح عندما كان ملتزم

يش بقالكم إنتم أريون يغيظوهنم ةلقول "، كان األخنيالسابق
حنا صران فالحني إ ،قد انقضت أًيمكم ،يف البالد

 .(2)"الباشا
ل للتعبري عن التحوُّ  ويبدو أن هذه العبارة كانت الفتةً 

احلاصل على مستوى عالقات الزراعة يف مصر إىل الدرجة 

                                                                 
حتقيل: عبد  الااجم واألخبار،( عبد الرمحن اجلربيت، عجا ب اآلًثر يف 2)

(، ج 9113الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، )القاهرة: دار الكتب املصرية، 
 .512، ص 5
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جنيلزية كينيث كونو إىل اقتباسها اليت دفعت الباحثة اإل
 لدراستها االقتصادية عن فاة حممد علي حتت عنواانً  لتكون

األرض واجملتمع واالقتصاد يف الوجه  عنوان "فالحو الباشا،
لت هذه لكن سرعان ما حتوَّ . (1)"9353-9750البحرى 

إثر اعالن حممد علي احتكار شراء بعض  ها،احلالة إىل ضدجأ 
طن احملاصيل الزراعية وإلزام الفالحني بزراعتها مثل الق

ة باع أساليب فنيَّ لزام الفالحني ةتجأ إوحتديد مساحتها بل و 
اله جديدة لزراعة أراضيهم حتت رقابة صارمة من عمَّ 

صفحة أصدرها  27وعقوةت قاسية مجعها يف ال حة من 
"ال حة الفالح وتدبري أحكام السياسة  تْ يَ مسُجأ  9113عام 

 .(2)بقصد النجاح"
ة أغلب احلاصالت الزراعية ر حممد علي أن حتتكر احلكومقرَّ 

الر يسية حبيث حيظر على الفالحني أن يبيعوها إىل التجار، 
رها هي، تقرجأ  وفرض عليهم أن يبيعوها للحكومة أبمثانٍ 

فصارت احلكومة حمتكرة لتجارة حاصالت القطر املصري 
أبكملها. وقد ذكر اجلربيت احتكار احلكومة للغالل والسكر 

وسنة  م9391/هق9117يف حوادث سنة 
،كما ذكر يف حوادث ذي القعدة سنة م9395/هق9150
ان والسمسم احتكارها حاصالت الكتَّ م9392/هق9159

والعصفر والنيلة والقطن والقرأم والقمُ والفول والشعري 
كت ، فبعد أن متلَّ حتكارواألرز. وهكذا تسلسل نظام اال

لغاء نظام احلكومة معظم األراضي الزراعية واحتكرهتا إب
زمني وإلغاء معظم األوقاف، تلتزام واساداد أمالك امللاال

ن احلكومة إاحتكرت كذلك احلاصالت الزراعية، أي 
س احملتكرة للحاصالت  ،ضي الزراعيةار صارت املالكة لأل

ا، فلم يكن للفالح ملكية ال على األرض وال على ما مجيعً 
ا أن الباش قد ذكر اجلربيتو زرع فيها وال ما ينتج عنها، يُ 

                                                                 
( كينيث كونو، فالحو الباشا.. األرض واجملتمع واالقتصاد يف الوجه 1)

ر توفيل، )القاهرة: املركز القومي ترمجة: سح ،9353-9750البحرى 
 (.1000للامجة، 

الباحث صقر النور، راجع يف تفاصيل هذه الال حة وحتليلها دراسة ( 2)
الباشا والقادر والعيان، قراءة يف ال حة الفالح، علة مراًي، العدد األول، 

 .917-992ص ص  ،1097سبتمرب 

من البقول املزروعة  يءمبنع الفالحني من أخذ شا أصدر قرارً 
 اليت تسرح للمرعى حوايل يحىت أمر بتكميم أفواه املواش

كما صار الفالحون إذا احتاجوا . (3)اجلسور والغيطان
للغالل للقوت يضطرون إىل شرا ها من احلكومة ًثنية، 

من مثن ا ما حيدث أن ترفع احلكومة سعر البيع لابُ وكثريً 
الضا قة ةلناس وترتفع أسعار الغالل يف  البيع، فتشتدُّ 

الوقت الذي تفيض هبا خمازهنا، وقد ذكر اجلربيت يف حوادث 
اشتداد أزمة  م9397مارس /هق9111مجادى األوىل سنة 

 .(4)األقوات بسبب االحتكار
خ عبد الرمحن الرافعى على آًثر نظام االحتكار ل املؤرجأ ويعلجأ 
ا يف توفري املكاسب اآلنية بدو هذا النظام انجعً "ي :قا اًل 

للحكومة إال أنه من الوجهتني االقتصادية واالجتماعية 
حركة العمران، ألن إجبار الفالحني على بيع  لجأ إىل شَ  ييؤدجأ 

حاصالت أراضيهم للحكومة وحتديدها على سعر البيع، 
رهاق، وفيه مصادرة حلل عمل ينطوي على الظلم واإل

ه، ومن االنتفاع ستمتاع حبقجأ وحرمان املالك من االامللكية 
من تزاحم التجار على الشراء، ذلك التزاحم الذي ينجم 
عنه مضاعفة الثمرة للبا ع، كما أن العمل مبثل هذا النظام 
يقتل كل  ة فردية ويقبض أيدي الناس عن العمل، ومن س 

ب ، ويضرب على الشعا ومادًيً حيول دون تقدم البالد أدبيً 
ا من وينقل الرافعى أرفً  . من الفقر واجلمودحجاةً 

االنتقادات اليت تعرض هلا هذا النظام من قبل األجانب 
املوالني حملمد علي، من بينهم املسيو مورييه الذي قال: "إن 

يف اتريخ حممد علي"،  يءهذا االحتكار هو اجلانب الس
ار  "ال حاجة بنا إىل اإلأالة يف عيوب نظام االحتك وأنه

ا أا لة، رةحً أكما وضعه حممد علي، لقد ربُ الباشا منه 
لكنه أفضى إىل فقر الفالحني املدقع وكاد يهوي هبم إىل 

 .(5)"اجملاعة لوال ما اعتادوه من القناعة وشظف العيش

                                                                 
 .511، ص 5اجلربيت، عجا ب اآلًثر، مرجع سابل، ج ( 3)
راجع كتاب: عبد الرمحن الرافعى، عصر حممد علي، )القاهرة: دار ( 4)

 .552(، ص 9131املعارف، 
 .552( املرجع السابل، ص 5)
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وقد نتج عن هذه السياسة نفور الفالحني من حممد علي 
ا من فرارً وأعوانه، وهروهبم من األراضي الزراعية وترك قراهم 

ا ملا عرف بظاهرة ضون هلا وفقً السياسات الظاملة اليت يتعرَّ 
تسحب الفالحني من األراضي الزراعية، كما أعرضوا عن 

ب من نوا يف ابتكار أساليب التهرُّ االشااك يف جيشه وتفنَّ
ن يف ابتكار التجنيد، األمر الذي دفع حممد علي إىل التفنُّ

ره سنة اخلراج منها ما قرَّ وسا ل أخرى ألداء املنكسر من 
 ؛رةمن تضمني القرى امليسورة خراج القرى املتعسجأ  9351

جبارها على دفع إفقار القرى املوسرة و إى ذلك إىل فأدَّ 
ر حممد علي يف أريقة ا مضاعفة، ففكَّ الضرا ب أضعافً 

رفت بنظام "العهد" الذي يشبه نظام االلتزام من أخرى عُ 
إىل بعض األعيان واملأمورين وفيه أن يعهد  بعض الوجوه،

ورجال اجلهادية أن يكون يف عهدهتم جبابة ضرا ب بالد 
 ملني عن الدفع من ماهلو مسؤ  واأبكملها على أن يكون

وخيتلف هذا عن نظام االلتزام يف كون  اخلاص إذ مل جيبوها،
املتعهد ال يستطيع أن جيىب من أصحاب األراضي إال 

تلزم الذي كان له سلطة شبه دة على عكس املالضريبة احملدَّ 
 .(1)مطلقة على الفالحني

حتوالت الزراعة يف عهد اخلديوي سعيد  -اثلثًا
 (: الالئحة السعيدية وآاثرها5018-5081)

براهيم ةشا إ حكم مصر بعد وفاة حممد علي وابنه توىلَّ 
مساعيل، وقد إمن أحفاده هم: عباس األول وسعيد و  ثالثةٌ 

ة على املستوى الت حموريَّ وُّ شهدت مصر خالل عهودهم حت
من االرتباط مبصاحل  لُ مل خَتْ  ياالقتصادي واالجتماع

ا مما كان عليه الوضع يف ا وأتثريً عً األجانب بشكل أكثر توسُّ 
هم حممد علي، وىف هذا السياق ميكن فهم عهد جدجأ 

الت الزراعة املصرية يف عهودهم وارتباأها ةملصاحل حتوُّ 
ة ذ عدَّ  عهد اخلديوي سعيد الذي اختَّ سيما يف الربيطانية ال

قرارات جوهرية يف عال الزراعة والعمران أبرزها الال حة 
السعيدية لألراضي وإلغاء نظام االحتكار وقرار حفر قناة 

 السويس.
                                                                 

 .555( راجع نظام العهدة يف: املرجع السابل، ص 1)

 5لت الال حة السعيدية اليت أصدرها اخلديوي سعيد يف مثَّ 
  على مستوى نظم احليازة جذرًيًّ اًل ، حتوُّ 9353أغسطس 

فقد منحت الال حة  وامللكية واالستغالل الزراعى يف مصر،
يف ملكية األراضي الزراعية ألول مرة منذ  الفالحني احللَّ 

قرون،كما ألغى سعيد نظام االحتكار القا م على حتديد 
احلكومة للمحاصيل الزراعية، فصار الفالح هو من خيتار 

وانني ف يف حماصيلها،كما عدل قأنواع الزراعات والتصرُّ 
فها، وألغى املتأخرات الضريبية املااكمة على الضرا ب وخفَّ 

الفالحني مجلة واحدة ومل تكن تلك املتأخرات ةلشىء 
ألف جنيه وهو مبلغ ضخم  300اليسري فقد بلغ مقدارها 

ب الفالحني يف دفع إذا قيس بثروة ذلك العصر، كما رغَّ 
إلغاء احتكار ع من ا وهو تعديل متفرجأ ا ال عينً الضريبة نقدً 

 احلاصالت الزراعية.
كما أجاز أتخري حتصيل الضرا ب حىت يبيع الفالحون 
حماصيلهم الزراعية، فشعر الفالحون ةلراحة والطمأنينة 

ب من األراضي فت ظواهر التسحُّ وحسن املعاملة وتوقَّ 
واهلجرة من القرى، كما ألغى سعيد ضريبة الدخولية اليت  

املتاجر مبا تتبادله املدن كانت جتىب على احلاصالت و 
والقرى يف داخلية البالد، وقد كانت هذه الضريبة مصدر 

إذ   عاقتها حلركة التجارة الداخلية،إ عن فضاًل  رهاق لألهايلإ
٪ من قيمتها 91 دفع على املتاجر فرضكانت احلكومة ت

فيضطر التجار لتحميل  ؛مدينة أو قرية يعند دخوهلا أ
إىل ارتفاع األسعار واشتداد  ييؤدجأ  األهاىل فارق الضريبة مبا

 .(2)الغالء
ر الفالح كان من آًثر هذه السياسة الزراعية اجلديدة أن حترَّ 

لكنه سرعان مع وقع يف أسر البنوك  من أسر احلكومة،
ال  ،مساعيلإاألجنبية اليت تزايد نشاأها يف عهد سعيد س 

ام دإقا أبن ، علمً يسيما يف عال عمليات التمويل الزراع
جنليزية إسعيد على إلغاء نظام االحتكار جاء حتت ضغوط 

                                                                 
( راجع يف تفاصيل سياسة اخلديوي سعيد الزراعية كتاب املؤرخ عبد 2)

، 9(، ج 9131)القاهرة: دار املعارف، صر إمساعيل، الرمحن الرافعى، ع
 .51-50ص ص 
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لمقارنة أن نظام مصر االقتصادي لمن امللفت  ة، ولعلَّ ممتدَّ 
ا على إنشاء املصارف عً يف عهد حممد علي مل يكن مشججأ 

األجنبية يف مصر ألن الفالح مل يكن ميلك األرض وليس له 
 ف يف حاصالهتا.حل التصرُّ 

-5081مساعيل) إزراعة يف عهد حتوالت ال -رابًعا
 (: قروض بضمان األرض5081

إذ  ،بدأت حالة البالد املالية مزدهرة يف أوا ل حكم إمساعيل
نقص  ت إىلها احلرب األهلية األمريكية اليت أدَّ تصادف

حمصول القطن األمريكي وصادراته، وزًيدة إقبال املصانع 
نت األوربية على القطن املصري وارتفاع أسعاره، فكا

سر ( سنوات يُ 9325-9320سنوات احلرب اخلمسة )
نتاج مصر من القطن إكان . و ورخاء على الفالحني يف مصر

ألف  512يزيد عن نصف مليون قنطار ) 9329سنة 
مليون جنيه مبتوسط  9.5قنطار(، وبيع يف تلك السنة مببلغ 

جنيه للقنطار، س صعد يف السنوات التالية إىل  130سعر 
ا، وتضاعف سعره إىل أن وصل ن قنطار تقريبً مليو  1حوايل 
 .9325جنيه يف عام  100
 من خالل هذه املقارنة مبلغ الزًيدة الكبرية يف الثمن ويتبنيَّ 

ومقدار ما دخل البالد من النقد مقابل بيع القطن، كما 
راد الزًيدة يف احملصول ذاته، فإن ارتفاع  مقدار اأجأ يتبنيَّ 

الناس على زراعته، فصار إقبال  منأسعار القطن زاد 
أربعة أمثال ما كان عليه سنة  9325حمصوله سنة 

سنة  نتهيعلى أنه مل تكد احلرب األمريكية ت .9320
حىت حدثت انتكاسة يف أسعار القطن، وبدأت  9325

ا من منافسة األزمة يف مصر تلك السنة، ملا كان متوقعً 
ا درجييًّ وتراجعت أسعاره ت احملصول األمريكي للقطن املصري،

 اتجنيه 705من  (9379-9322)خالل الفاة 
ى إىل األمر الذي أدَّ  ار،طقنلل اجنيهً  595للقنطار إىل 

 .(1)امليون قنطار تقريبً  9.1نتاج املصري إىل تناقص اإل
وكان من نتا ج صعود أسعار حمصول القطن يف سنوات 
احلرب األمريكية أن انغمس األهايل يف الاف واإلسراف، 
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عوا يف النفقات، واستدانوا من املرابني األجانب وتوسَّ 
بفاحش الفوا د على أمل استمرار الصعود يف أسعار 

روا العواقب، فركبتهم الديون، وأخذت القطن، ومل يتبصَّ 
إذا أخذ الدا نون يطالبون  9325احلالة تسوء يف هناية سنة 

بديوهنم، وحدثت أزمة عاجلتها احلكومة ةلتدخل بني 
ا هبا أن تنتقل إىل  للثروة العامة، وضنًّودا نيهم صوانً  املدينني

اخلديوي  دني األجانب، فتعهَّ أيدي املرابني والتجار واملاليجأ 
طة على سبع مقسَّ  يسدجأدوهاعلى أن  ايلبسداد ديون األه
مليون  9.5ص هلذه العملية وخصَّ  ،٪7سنوات بفا دة 

ا مقارنة حبساةت هذه جنيه وهو مبلغ ضخم جدًّ 
 .(2)األوقات

وجتدر اإلشارة إىل أن ظاهرة االستدانة بضمان األرض مل 
بل مشلت اخلديوي  ،تكن مقتصرة على الفالحني فحسب

 5.7ا بقيمة قرضً  -ضمن ما اقاض-نفسه الذي اقاض 
ورهن مقابله ضرا ب مديرًيت  9325مليون جنيه سنة 

ية الدقهلية والشرقية والبحرية لسداد أقساأه، س اقاض ًثن
ورهن يف  9325مليون جنيه من بنك األجنلو سنة  5.5

ألف فدان من أمالكه، وهو ما عرف بقرض  525مقابله 
ا له عن القرض الثاىن الذي حصل ة األول متييزً الدا رة السنيَّ 

بقيمة  9370عليه من البنك الفرنساوى املصري سنة 
مليون جنيه بضمان بقية أمالكه اخلاصة، كما حصل  7.9
 اميوبنهأقروض متشاهبة من بنك  ةعلى ثالث يو اخلدي

ا مليون جنيه تقريبً  5وقيمته  9322جنليزى األول سنة اإل
يرادات السكك احلديدية، والثاىن عام إورهن مقابله 

دات اجلمارك اير إمليون ورهن مقابله  99.3وقيمته  9323
ا األخري يرادات امللُ ومصايد األمساك، أمَّ إو  يوعوا د الكبار 

مليون جنيه  51بقيمة  9375ل عليه اخلديوي سنة فحص
دات السكك اير إورهن مقابله  -وهو أكرب قرض يف اترخيه-

رة وعوا د ة والضرا ب الشخصية والضرا ب غري املقرَّ ياحلديد
ضافة إىل كل املوارد اليت إمن ضريبة املقابلة  اامللُ وجزءً 

ت للقروض السابقة مىت أصبحت حرة خالية وقد صَ صجأ خُ 
                                                                 

 .53ص  ( املرجع السابل،2)



59 

 

"القرض قوصف بعض املؤرخني هذا الدين الضخم ب
 .(1)املشؤوم"

ردة، ومل مساعيل زًيدة مطَّ إكما زادت الضرا ب يف عهد 
تكن للضرا ب قاعدة معلومة وال قوانني أو لوا ُ يعرف 

ىب من األهاىل ومواعيد اجلباية، بل كانت منها حدود ما جيُ 
 ب املسألة ماوكة على حسب الظروف، وقد زادت الضرا

ا لسداد مساعيل يف القروض، إذ مل جيد موردً إط أكثر منذ تورُّ 
فوا دها السنوية سوى زًيدة الضرا ب، فكان يزيدها كلما 

على مطالبه الكثرية وعلى سداد  هاحتاج إىل املال لينفق
ا من أجل ذلك ابتدعت احلكومة أنواعً  .فوا د الديون

ملقابلة، عانة واجديدة من الضرا ب، كالسدس، والري واإل
وضريبة ترعة اإلبراهيمية، وهي ضريبة إضافية فرضت على 

من هذه الاعة، وما ربط من العوا د على  ةاألأيان املنتفع
ر على املباين، ومعاصر الزيوت ومعامل الدجاج، وما تقرَّ 

الدواب، وضريبة املواشي وعوا د األغنام، وعوا د دواب 
فرض على  الركوب، والعرةت مبصر واإلسكندرية وما

األشخاص مثل الويركو، أي الضريبة على أرةب احلرف 
والصناعات، والضريبة الشخصية، وعوا د الرخص والقبانية 
والداللة على ما يباع من املصنوعات، وعوا د الصوف، 
والدخولية، وضريبة امللُ، ورسم القيدية وكان يؤخذ حبساب 

حدى دوا ر م إلا على كل عرض مقدَّ عشرين قرشً 
وبلغ ما كان يدفع من املال وملحقاتة عن  .خلإ ..كومةاحل

 الفدان الواحد يف بعض السنوات مخسة جنيهات ونصف،
َ وهو مبلغ ينوء به املالك ويزيد عما جُ  من الضريبة على  يبأ

 .الفدان خالل عهد سعيد ةشا
ا ا، بل ظلمً ا فادحً وكان ازدًيد الضرا ب على هذا النحو عبئً 

ذكر مل يكن يبقى له من غلة أرضه شيء يُ ا ألن املالك ةلغً 
ي هذه بعد أداء الضرا ب وملحقاهتا، فال عجب أن تؤدجأ 

من  احلالة ةألهاىل إىل الضنك والبؤس، وكانوا يف كثريٍ 
خبس األمثان، قبل األحوال يضطرون إىل بيع حاصالهتم أب
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من مثنها قيمة الضريبة وكذلك كانوا  او أوان نضجها ليؤدُّ 
 بيع مواشيهم، وقد نشأ عن فداحة الضرا ب ون إىليضطرُّ 

 يَ وقد مسُجأ  ،أن هجر كثري من املالك أراضيهم وتركوها بوًرا
وكثر عددهم حبالة أقلقت ةل احلكومة  ،هؤالء "املتسحبني"

وعلس شورى النواب، فوضعت قانواًن لتوزيع أأيان 
 .(2)املتسحبني

ايتها أن كما كان من نتا ج زًيدة الضرا ب واإلرهاق يف جب
الفالحون من أجل أدا ها إىل االستدانة، ألن عمال  ضطرَّ ا

كراه األهايل على اجلباية كانوا جيبون الضرا ب ةلكرةج إل 
ين، أداء ما يطلب منهم، وكان األهايل خيتارون أهون الشرَّ 

فيستدينون من املرابني ما يطلب منهم من املال، ومن هنا 
فوا ألفة االقااض ةلرة تفاقمت ديون األهايل فقد استهد

الفاحش، حىت ركبتهم الديون، ونزعت أمالك الكثريين 
منهم، وكان املرابون كلهم أو معظمهم من األجانب، أو من 
يف حكمهم من الرعاًي املشمولني ةحلماًيت األجنبية، 
فتغلغلوا من ذلك احلني يف أمالك األهايل، وازداد نفوذهم 

روات الضخمة، ويستعبدون وسلطاهنم، وأخذو جيمعون الث
 .ضت امللكية العقارية يف مصر للخطراألهايل، ومن س تعرَّ 

ر يف عهد سعيد فحل ملكية األأيان الزراعية مل يكد يتقرَّ 
صدع  هد يف أوا ل عهد إمساعيل حىت أصابةشا ويتوأَّ 

ثر أغيان سيل إشديد يف أواخر هذا العهد، وذلك على 
يهم، أو اكتساهبم عليها حقوق اإلفرنج، وانتقال امللكية إل

، وجتعل املالك مالرهن اليت جتعل حل امللكية يف حكم العد
 .سريًاأيف يد الدا ن املرهتن أجريًا و 

- شارم عن املسيو جابرييل يالرافععبد الرمحن وينقل املؤرخ 
وصفه هلذة احلالة اليت  -مساعيلأحد األجانب املعاصريني إل

الة اليت تستدعي النظر هي "إن احل :شاهدها بنفسه قا ال
مسألة امللكية الزراعية، فإن األأيان واملتاجر أخذت تنتقل 

( إىل أيدي 9371 ةمن عدة سنوات )كتب هذا سن
ني، ذلك أن اإلرهاق يف فرض الضرا ب على بيجأ و األور 

الفالحني جعل بقاء األرض يف أيديهم أمًرا بعيًدا عن 
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الضرا ب  ييؤدجأ  اإلمكان.كان الفالح يف عهد سعيد ةشا
ة أرضه، ويبقى له بعد يها من غلَّ ة، إذ كان يوفجأ من غري مشقَّ 

ذلك ما يقوم أبوده، ويعيش به عيشة رغًدا، يف بالد 
ة تكاليف املعيشة، ويف أوا ل عهد إمساعيل كان اشتهرت بقلَّ 

 وأكثر رغًدا، فإن ارتفاع أسعار القطن الفالح أحسن حااًل 
ية جعل إيراده يبلغ الضعف، وما  الناشئ عن احلرب األمريك

كان من قبل بثالثة جنيهات صار يبيعه بثمانية أو عشرة 
جنيهات، ومل ير الفالح يسًرا ورخاء مثلما رآه يف ذلك 

ا، ل عسًرا وضنكً لبث أن تبدَّ  ولكن هذا اليسر ما ،العهد
فقد هبطت أسعار القطن بعد انتهاء احلرب األمريكية، 

ا، ويف الوقت نفسه زادت وهبط الدخل هبوأًا جسيمً 
مطالب احلكومة، وأخذت الضرا ب يف ازدًيد، فاضطر 

عنده، ومل  اخمبوءً  الفالح إىل أن جيود بكل ما كان مدخًرا أو
يبل لديه إال أرضه، فإذا ما أرهقته احلكومة يف ألب 

بني األجانب ليقرضه اأن يلجأ إىل أحد املر  الضرا ب اضطرَّ 
ر عن الوفاء سيل ضه، فإذا ما أتخَّ ةلرة الفاحش، ويرهتن أر 
ته وتباع أرضه أبخبس األمثان، وكان إىل احملاكم فتنزع ملكيَّ 

سعر القروض الربوية يبلغ أربعني أو مخسني يف املئة، ولوحظ  
كثريًا أن سيال من املرابني كانو يتبعون جباة الضرا ب يف 
القرى ليقرضوا الفالحني املال املطلوب منهم أبفحش 

 ،يف الشهر الواحد 91، أو 90د، وقد تبلغ الفا دة الفوا 
 .(1)"يف السنة 955 يأ

إىل هبوط  تْ "إن هذة الوسيلة قد أدَّ  :ويستطرد املسيو شارم
حكم  األراضي، فالفدان الذي كان يباع )يف أوا ل س جأ 

( بثمانية 9371 ةصار يباع )سن ،إمساعيل( بثمانني جنيًها
كون األراضي ن يتملَّ جنيهات فقط، وأن األجانب الذي

بطريل املزاد أو بطريل اإلكراه كانوا يسومون األهايل اخلسف 
 اوصفً  يأنواع املعاملة"، كما نقل الرافع أويعاملوهنم أبسو 

مساعيل ني املعاصرين إلألحد القضاة اهلولنديجأ  امشاهبً 
"انتشر املرابون : فان بلمن( إذ قال يف هذا الصددويُدعى )

يف عهد إمساعيل، ونصبوا شباكهم يف أول  انتشاًرا ها اًل 
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ون هبا دماء الفالحني، ومعظم املرابني البالد وعرضها، ميتصُّ 
ني أو الرعاًي املشمولني ةحلماًيت بيجأ و من األروام واألور 

ًما  اليت جتىب هبا الضرا ب مقدَّ  ةالقنصلية، والطريقة املخرب
يات، ويف ني من رعاًي القنصلكانت يف الواقع لصاحل املاليجأ 

بعض األحيان كانت احلكومة تقاض من هؤالء مبلًغا من 
ن تكل إليهم الرجوع على الفالحني وجباية أاملال، على 

الضرا ب منهم يف جهة معينة، فكانو جيوبون القرى 
ا مصحوبني برجال السلطة ويستخلصون من األهاىل أكثر ممَّ 

 .(2)وه للحكومة وأكثر من الضريبة املستحقة"أدُّ 
أن الرهن احليازي كان  -كما يسرد الرافعى   –بيان ذلك و 

هو املألوف يف مصر قبل إنشاء القضاء املختلط، ومل يكن 
مثة خطر كبري من ورا ه، ألن الفالح ال يتخلى بسهوله عن 
أرضه وال يرضى بتسليمها للدا ن منذ البداية أبًقا ألحكام 

 هذا النوع ا أال متيل نفسه إىلالرهن احليازي، فكان أبيعيًّ 
ًدا من امللكية، فلما يشبه أن يكون جترُّ الذي من الرهن 

ر الرهن تقرَّ  ؛أنشئ النظام القضا ي املختلط ووضعت قوانينه
العقاري اجلديد الذي مبقتضاه يرهتن الدا ن األرض مع 
بقا ها يف حيازة املدين، على أن يكون للدا ن حل نزع 

الوفاء، فهذا النوع اجلديد تها جربًا إذا أتخر املدين عن ملكيَّ 
غرى الفالحني واملالك ةلتهافت عليه، ألنه أمن الرهن قد 

ولكنه يف  يف الظاهر ال خيرج األرض من حيازة صاحبها،
 مُ دأ قْ الواقع كارثة على امللكية العقارية، ألن السهولة اليت يقُ 

هبا املدين على الرهن واأمئنانه ةدئ األمر إىل بقاء ملكه 
ب إىل ره يف العواقب، كل ذلك قد رغَّ وقلة تبصُّ حتت يده، 

ستدانة ةلرة الفاحش وترتيب حقوق الرهن اال ايلاأله
العقاري على أمالكهم، وقد ابتهجوا ةدئ األمر هلذة 

ت الوسيلة اليت متكنهم من احلصول على املال، ولكنها أدَّ 
 يديأا من أيديهم إىل إىل نزع أمالك املدينني وخروجها هنا يًّ 

املرابني والبيوت املالية األجنبية، وليس أسهل أمام احملاكم 
املختلطة من إجراءات نزع امللكية، والبيوع اجلربية، وال 

ى منها إىل اخلراب، ملا تقان به من قسوة اإلجراءات عَ أدْ 
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وفداحة املصاريف الرمسية وغري الرمسية، فالرهون العقارية 
 جاءت مع النظام والبيوع اجلربية هي من الكوارث اليت

ب الثروة العقارية إىل إىل تسرُّ  تْ واليت أدَّ  ،القضا ي املختلط
أيدي األجانب، ولو كان يف البالد مشروع حكيم حلظر 
هذا النوع من الرهون كما منعه أخريًا ةلنسبة لصغار املالك 

 .(1)يف قانون اخلمسة األفدنة
-5001الزراعة يف عهد االحتالل ) تحتوال -خامًسا

 (: البيوع اجلربية )حصاد الديون( 5118
زادت تبعية مصر املالية واالقتصادية لألجانب يف عهد 

سع مداها يف عهد االحتالل إمساعيل، س استمرت واتَّ 
ختصيص  على ست سياسته االقتصاديةاإلجنليزي الذي أتسَّ 

ا فحسب، وتركيز ثرواهتا ا زراعيًّ وجعلها بلدً  مصر للزراعة،
س تشجيع  وإ ال الزراعات األخرى، لقطن،الزراعية يف ا

ونشاأهم يف التسليف وىف  األجانب على استثمار أمواهلم،
املشروعات الزراعية والصناعية والتجارية. ويرجع سبب 
اهتمام بريطانيا ةلقطن املصري إىل ضعف جودة القطن 

تالف اآلالت اليت إاهلندى قصري التيلة وما يسببه من سرعة 
ضافة إىل إ ،جنليزيةا يف املصانع اإلاجلته صناعيًّ تقوم على مع

ارتفاع تكاليف نقله من اهلند إىل لندن عرب أريل رأس 
 يعلى عكس القطن املصري أويل التيلة ذ الرجاء الصاحل،

 اجلودة العالية واألسعار املنافسة.
القضاء على  -يا للرافعوفقً -وكان من آًثر هذه السياسة 

وعلى  إجنلاابالد، وجعلها عالة على احلياة الصناعية يف ال
ن القطن ال ينتج إبية يف حياهتا االقتصادية، إذ و الدول األور 

ما دامت البالد  ه البالد الصناعية،مثرته إال إذا استوردتْ 
املستعمرة حمرومة من املصانع لغزله ونسيجه، فهذه السياسة 

يف  رُّ جت ة اقتصادية للدول األجنبية،جتعل مصر يف حالة تبعيَّ 
وخباصة  ،ة للبالد اليت تستورد قطنهاة سياسيَّ ذيوهلا تبعيَّ 

إجنلاا اليت كانت أكرب مستورد هلذا القطن، ولو أن احلكومة 
عنيت بتنويع الزراعات ودعمت حياة البالد الزراعية حبياة 

 ؛وقرنت زراعة القطن إبنشاء مصانع لغزله ونسجه صناعية،
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ن م أمندي، وهنالك تصبُ مبر هلا استقالهلا االقتصالتوفَّ 
عت عن حاجتها الدا مة إىل العبودية االقتصادية اليت تفرَّ 

 .(2)بيع قطنها للخارج
ذت سياسة االحتالل يف حماربة الصناعة املصرية أشكاال اختَّ 
ة يف البالد وىف املدارس ب، بدأت بنشر دعاية كاذةتلفخم

وأهنا  ،اا صناعيًّ أساسها أن مصر ال تصلُ ألن تكون بلدً 
فحسب، وانتهت ةغالق املصانع اليت كانت  يبلد زراع

الورش واملعامل والبواخر اليت   توبيع موجودة قبل االحتالل،
سها وإغالق الاسانة اليت أسَّ  ، ومتَّ ا للحكومةكانت ملكً 

 املدافع وصنع البنادق والذخا ر، حممد علي وإمساعيل لصبجأ 
مهمات اجليش ع آالهتا ومهامتها، حبيث صارت كل وبيْ 

ى إىل بوار الصناعات احلربية يف دَّ أتشاى من إجنلاا مبا 
 البالد.
وكان ما خيرج  ،9335مصنع الورق ببوالق سنة  غللكما أ

دار سك النقود  غلقتمنه يكفى حاجة البالد، وكذلك أ
ا مغازل القطن وبيعت أيضً  وبيعت آالهتا أبخبس األمثان،

من عهد حممد علي. وقد  اليت كانت ةقية ومصانع النسيج،
أبن املنسوجات  9105اعاف اللورد كرومر يف تقريره سنة 

ت حمل املنسوجات الوأنية، وةنقراض بية حلَّ و األور 
املنسوجات الوأنية أخذت الصناعات األهلية تنقرض 

ومن يقارن احلالة احلاضرة ةحلالة اليت كانت منذ  ا.أيضً 
 ،ةً شاسعًة مسافجيد  عشر سنوات أو مخس عشر سنة،

ة بدكاكني أرةب ا. فالشوارع اليت كانت مكتظَّ ا مدهشً وفرقً 
 وحاكة، اجني،ونسَّ  الني،من غزَّ  ،فالصناعات واحلر 

 وصاغة، أحذية، يامني، وصانعوخيَّ  اغني،وصبَّ  ادين،وعقَّ 
وصانعى قرب وغرابيل، وسروج،  ارين،اسني، وعطَّ وحنَّ

 توقام ،اعددً  تكلها قلَّ  ومن شاكلهم، وأقفال ومفاتيُ،
 .(3)بيةو ة ةلبضا ع األور وءعلى أأالهلا مقاه ودكاكني ممل

                                                                 
مصر والسودان حىت أوا ل عهد االحتالل  عبد الرمحن الرافعى،( 2)

 .933(، ص 9135الربيطاين، )القاهرة: دار املعارف، 
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بية البالد، فأنشأ األجانب و غزت الصناعات الكربى األور 
املصانع برؤوس أمواهلم وكان يف إنشا ها القضاء على 

فى أن االحتالل قد خيوليس  الصناعات الصغرى األهلية،
س معمالن أسَّ فقد  ة ةلذات،حارب الصناعات القطنيَّ 

 ، أحد ا ةلقاهرة،9311لغزل القطن ونسجه سنة 
 ففرضت احلكومة مبوجب األمر العايل سكندرية،واآلخر ةإل

ضريبة على مجيع  9109بريل سنة أ 95الصادر بتاريخ 
تعادل مبلغ الرسوم  املصنوعات القطنية قدرها مثانية يف املئة،

جات القطنية الواردة عن الغزل واملنسو  لُ صَّ اجلمركية اليت حتَُ 
فبارت صناعة غزل القطن يف مصر إىل وقت ، من اخلارج

وصارت البالد عمياًل ملصانع القطن يف النكشري  أويل،
بينما   تها االقتصادية إلجنلاا واخلارج،وازدادت تبعيَّ  وغريها،

كانت السياسة احلكيمة اليت قال هبا اخلبري االقتصادي 
تقرير جلنة القطن سنة  يواضع ستاذ ليوبولد جوليان أحداأل

أمة يكثر فيها وجود املواد األوىل  إن كلَّ "، إذ قال 9190
يكثر فيها كذلك وجود املعامل لصنع  وضرورًيت احلياة،

فإن كل األمم اليت تزرعه  تلك املواد، ومن أ ها القطن،
 جبواره معامل لغزله ونسجه واالنتفاع به، عدا مصر، ئتنش

من هذا  ا على األخصجأ خلوً  ة يف معاملها،تزال فقري  فإهنا ال
 .(1)الصنف"

-يراداتإكما أعاد االحتالل ترتيب املالية املصرية )
مصروفات( بشكل خيدم مباشرة مصاحل الدا نني األجانب 
ومحلة األسهم وأصحاب القروض، وىف سبيل ذلك مت تعيني 

 صالحيات واسعة حبيث صار يمستشار مايل بريطاين ذ
وضع  كما متَّ  ة الشؤون احلكومية،يف كافَّ  يوالنه راألم إليه

نظام للموازنة املصرية يكفل سداد أقساط الدين العام واليت  
فاستفحل النفوذ األجنىب  كانت تستنفذ نصف امليزانية،

عامة يف حياة البالد املالية واالقتصادية وانل الرعاية والتأييد 
 ية،من االحتالل وفل ما عرف ةالمتيازات األجنب

واجتمعت هذه الرعاية السياسية مع رعاية أخرى قضا ية 
 لت يف احملاكم القنصلية واملختلطة.متثَّ 

                                                                 
 .933-937، ص ص السابل املرجع (1)

سع نفوذ األجانب وسلطاهنم بشكل مل نتيجة لذلك اتَّ 
ع وتوسَّ  فاة اترخيية سابقة، يجأ يسبل مثله يف مصر يف أ

 يوالصناع يالزراع)ة مستوًيت النشاط نشاأهم يف كافَّ 
البنوك األجنبية، وشركات الرهون  تْ سَ سجأ أُ ، في(والتجار 

وشركات  والشركات املالية، والشركات الزراعية، العقارية،
 ،وشركات النقل، والشركات الصناعية والتجارية البناء،

ا على قً ضافة إىل شركات الفنادق وغريها، وقد أظهروا تفوُّ إ
كما حصروا املشاركني هلم   ،ني يف هذه اجملاالتاملصريجأ 

فصارت مصر  اهتم،وأنهم وجنسيَّ  لعاملني معهم على ب وا
 بني مطرقة الديون وسندان االمتصاص األجنيب حمصورةً 

رؤوس أموال األجانب يف مصر  تخلريات البالد، وقد قدر 
وهو مبلغ ضخم  ،نحو مئتني ومخسني مليوانً ب 9191عام 

 .(2)للغاية يف ذلك العصر
الزراعى عرب بنوك  تزايد نشاط األجانب يف عال التمويل

التسليف وشركات الرهون العقارية اليت آلت إليها ملكية 
أراض شاسعة نتيجة عجز الفالحني عن سداد الديون 

ة اليت استفحلت بظاهرة البيوع اجلربيَّ  يَ املااكمة عرب ما مسُجأ 
د انتقال ملكية أغلب أراضي مصر الزراعية بشكل كاد يهدجأ 

الفالحون يف قبضة بنوك األجانب، فقد وقع  يإىل أيد
يعجزون عن سداد الديون، كان  واالتسليف، وعندما كان

األراضي الزراعية وفاًء  ىالدا نون يسارعون ةالستيالء عل
للديون أبًقا لقوانني االمتيازات األجنبية فيما عرف ةلبيوع 

أي أن الفالح عرب علي البيع للوفاء بدينه. وقد  ،ةاجلربيَّ 
ب األرض الزراعية يف د بتسرُّ ا هدَّ ربية حدًّ بلغت البيوع اجل

لت احلكومة ني إىل األجانب حىت تدخَّ مصر من يد املصريجأ 
ات من القرن العشرين لوقف هذه البيوع، ياملصرية يف الثالثين

ولعل هذا ما أشار إليه املسيو سانت كليز ديفيل يف رسالة 
 ،9190كسل سنة و املصري املنعقد يف بر  إىل املؤمتر الوأ 
ثالثة أمخاس أراضي مصر حازوا ألجانب حيث قال إن ا

 .(3)اا أو رهنً ملكً 
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ية كاشفة هلذا جذو حالة منإىل وجتدر اإلشارة يف هذا السياق 
سه عدد من لها البنك العقارى املصري الذي أسَّ الوضع ميثجأ 

من ضمنهم سوارس  9330اليهود واألجانب يف عام 
مليون  50عند أتسيسه ورولو وقطاوي. كان رأمسال البنك 

، 9151ماليني جنيه عام  3فرنك فرنسي، س ارتفع إىل 
ًرا يف االقتصاد الزراعي ا مؤثجأ وقد لعب هذا البنك دورً 

ني املصري، إذ إنه نتيجة القروض اليت منحها للمالك الزراعيجأ 
م يف أكثر من مليون فدان مصري. كما جتدر أصبُ يتحكَّ 

 9313عام  سَ سجأ ملصري الذي أُ ا ياإلشارة إىل البنك األهل
وأسعار  واملايل يا على املستوى النقدا خطريً ولعب دورً 

ا إلصدار األوراق املالية الصرف احمللية، فقد أصبُ حمتكرً 
إىل ارتباط العملة  ىا أدَّ ة، ممَّ ة األعمال املصرفيَّ املصرية وكافَّ 

ة هزة يف العمل املصرية ةلعملة اإلجنليزية، حبيث كانت أيُّ 
س جاك سوارس العملة املصرية. كما أسَّ  ىر علاإلجنليزية تؤثجأ 

البنك التجاري املصري والذي عُرأَف وقت أتسيسه عام 
ل إىل شركة ةسم )بنك التسليف الفرنسي(، س حتوَّ  9105

 9110مسا ة مصرية ةسم البنك التجاري املصري عام 
 سَ ا أتسَّ ألف جنيه إسالي ، كم 100وكان رأمساله مليواًن و

 9100. و يف خالل الفاة من 9152بنك سوارس عام 
شركة وبنك  920أنشئت يف مصر أكثر من  9107إىل 

تعمل مجيعها يف دا رة البنوك و استصالح األراضي و 
 .(1)استغالهلا و تسليف الفالحني

ل األجانب إذن على عهد االحتالل يف صميم احلياة توغَّ 
من أعباء  أرضٌ  جُ نْ حيث مل تقَ  املالية واالقتصادية للبالد،

                                                                 
راجع تفاصيل أكثر يف مسألة البنوك األجنبية ونشاأها ومدى سيطرهتا ( 1)

 على االقتصاد املصري، يف عدد من الكتاةت األجنبية املامجة، مثل:
إيريك دافيز، ألعت حرب وحتدجأى االستعمار: دور بنك مصر يف  -

، ترمجة: هشام سليمان عبد الغفار، )القاهرة: 9159-9110التصنيع 
 (.1001مكتبة الشروق الدولية، 

دافيداس الندز، بنوك وةشوات، ترمجة: عبد العظيم أنيس، )القاهرة: دار  -
 (.9113املعارف، 

، ترمجة: 9331-9713جون مارلو، اتريخ النهب االستعماري ملصر  -
 (.9172عبد العظيم رمضان، )القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

ا أو ون األجانب أفرادً وصار املاليُّ  الرهون والديون األجنبية،
مجاعات هم أصحاب السيطرة على حياة الناس 

ا خالل وتضاعفت تقريبً  ون األهايليوزادت د االقتصادية،
وىف ذلك تقول جلنة امليزانية  ،9319إىل  9339الفاة من 

، "إن 9315ن ميزانية سنة يف علس شورى القوانني ع
وهذا يزيد  األمة املصرية سا رة يف أريل الفقر وعسر احلال،

وحسبنا يف ذلك أن  األًيم وتداول األعوام، على توايل
لة يف سجالت احملاكم بلغت من الديون اخلصوصية املسجَّ 

س جتاوزت  ،عشر مليوانً  حنو اث  9339إىل  9372سنة 
،كما بلغ قدر 9319 ل العشرين مليون جنيه يف أوا

 ،و مليون وثالمثئة ألف فدان وكسوراألأيان املرهونة حن
هذا خبالف الديون غري  ضافة إىل تسعة آالف ومئة عقار،إ

وال شك  تضاعفها خالل عشرة أعوام، مبا يع  لة،املسجَّ 
يتضاعف و إال سنوات قليلة  ضأ متأن هذه احلالة لو دامت مل 

ومعظمها  ةاألراضي املصريوتصبُ  هذا الدين مرة أخرى،
راء يعملون لدا نيهم فيما كانوا أجَ  ويصبُ األهايل مرهون،
. ويصف األمري )السلطان( حسني كامل وضع (2)ميلكون"

 ي"إن الفالح يقض :قا ال 9103الفالح املصري يف عام 
ن، ال يزيد إيراده على الضرا ب املفروضة يْ  ةلدَّ حياته مثقاًل 

حاجات  ملطلوبة منه، ولكى يسدَّ عليه وفوا د الديون ا
ا إىل االستدانة ةلرة زراعته يف مواعيدها يضطر دا مً 

وخللوه من املال من جهة  الفاحش، فلهذا العسر من جهة،
الفالح  يفقد بق ولكثرة من يعلوهم من جهة ًثلثة، أخرى،

 .(3)ا منها"ا يف حبار الضنك ال يعرف لنفسه خملصً غريقً 
ا اعة يف مصر املعاصرة: ستون عامً حتوالت الزر  -سادًسا

 اإلصالحات واإلصالحات املضادةمن 
برزت املشكلة الزراعية يف مصر يف بداية العشرينيات من 

ا حادة خالل الثالثينيات س القرن العشرين، وأخذت أبعادً 
ات، إال ن اجلز ي يف أوا ل األربعينيَّ عادت ًثنية إىل التحسُّ 

الريف، وسوء توزيع امللكية،  أنه نتيجة للفقر املتزايد يف
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م كبار املالك يف االقتصاد الزراعي املصري ويف احلياة وحتكُّ 
السياسية، ويف الوقت الذي كانت الدولة تقوم فيه 
ةستصالح بعض األراضي فإن معظمها كان يذهب لكبار 

٪ من املالك 0.9املالك، وقد ساعد ذلك على أن ميلك 
ا، مليون فدان تقريبً  2.5 س األراضي الزراعية البالغةمخُ 

٪( من املالك 0.5بينما ميلك أقل من نصف يف املئة )
٪ من صغار 15٪ من األراضي، بينما مل يستحوذ 55

٪ من األراضي، كما وصل 55املالك إال على أقل من 
عدد املعدمني ممن ال ميلكون أرًضا وال يستأجرون أي 

رف ا عُ ملا مساحة حنو مليون ونصف مليون أسرة وفقً 
فالحني بدون أرض. يضاف إىل ذلك أن عملية البظاهرة 

 تْ م فيها البنوك األجنبية اليت اهتمَّ اال تمان كانت تتحكَّ 
ى بصغار الفالحني إىل أن بتمويل جتارة القطن، وهو ما أدَّ 

ا على املرابني يف احلصول على اال تمان ا كليًّ يعتمدوا اعتمادً 
ا على وف ضغطً الالزم للزراعة، وقد خلقت هذه الظر 

ا األراضي الزراعية فارتفعت أسعارها وقيمتها اإلجيارية ارتفاعً 
ا ل معه كبار املالك أتجري أراضيهم إمَّ ا، وهو ما فضَّ ملحوظً 

ا أو ةملشاركة، وظهرت ةلتايل أبقة من الوسطاء نقدً 
وظيفتهم التالعب أبسعار األراضي وإجياراهتا، حىت ارتفعت 

إىل حنو مخسة أمثال ما كانت  9150القيمة اإلجيارية عام 
 .9153عليه عام 

األخرية يف اتريخ مصر املعاصر  ةوقد شهدت العقود الست
وحىت  9151عالن اجلمهورية إ)منذ انقالب الضباط و 
ة من اإلصالحات الزراعية لاللحظة الراهنة( سلس

ا يف إعادة ا مهمًّ ة اليت لعبت دورً واإلصالحات املضادَّ 
فقد ساد يف  الزراعية أكثر من مرة،تشكيل العالقات 

ات منط اإلصالحات االشااكية ياخلمسينيات والستين
القا مة على مصادرة أراضي كبار املالك واألوقاف  اعيةر الز 

وتوزيعها على صغار الفالحني وحتديد سقف امللكية وحتديد 
جيارات الزراعية والعقارية، بينما شهدت فاات اإل

ا منط آخر ميكن وصفه ةإلصالحات ات وما بعدهالسبيعنيَّ 
 ينته من قرارات ةالجتاه العكساعية املضادة ملا تضمَّ ر الز 

أبرزها إعادة قطاع من األراضي املصادرة لصاحل كبار املالك 
وإلغاء قانون جلان فض املنازعات اخلاصة مبصادرة األراضي 

ات عندما صدر رات بداية التسعينيَّ  إىل ذورة التطوُّ وصواًل 
أجر وإلغاء تالعالقة بني املالك واملسر بتحري 9111ون قان

ضافة إىل خفض الدعم إجيارات الزراعية، قانون حتديد اإل
لبعض  يجبار عني وإلغاء البيع اإلر م للمزااحلكومى املقدَّ 

 احملاصيل الزراعية.
-9191وآاثره )  ياالشرتاك ياإلصالح الزراع -9

9171:) 
يد يف مصر بعد انقالب اجلد يذ نظام احلكم العسكر اختَّ 

ملا سلكته  يا يف اإلصالح الزراعا مشاهبً مسارً  9151
ة وآسيا وأمريكا و أغلب الدول االشااكية وقتها يف شرق أور 

ا مل يكن حادًّ  يالالتينية، إال أن تطبيقه هلذا النمط اإلصالح
 يتطبيل اإلصالح الزراع فقد متَّ  ةلصورة اليت راجت عنه،

ا عرب ة على مدار سبعة عشر عامً رجييَّ على ثالث مراحل تد
د سقف يحدبت 9151األوىل يف  .لةقوانني مكمجأ  ةثالث

 ئةدها مبيحدبت 9129يف عام  يةوالثان فدان،ئيت امللكية مب
 مسنيا خبهتدوحدَّ  9121يف  ةفدان للشخص، واألخري 

 لألسرة. مئتنيللشخص و  فداانً 
ا لذاته صودً للقانون األول كان مق يويبدو أن األثر السياس

أكثر بكثري من اآلًثر األخرى اليت جاءت متواضعة على 
ل هذا ومتثَّ  ،(1)يمستوى اجملالني االقتصادي واالجتماع

يف توجيه ضربة حمسوبة العواقب لطبقة   ياهلدف السياس
كبار مالك األراضي الزراعية اليت سيطرت على مراكز 

مساره نقالب مبا يضمن أتمني السلطة يف عصر ما قبل اال
ة السياسية د ذلك الضجَّ الوليد على الصعيد السياسي. ويؤكجأ 

حيث استقالت  ،اليت حصلت بعد صدور القانون بيومني
ني ماهر، كما أعلن كثري من السياسيجأ  يوزارة عل
ة املوجودة على ة يف األحزاب العلنيَّ ات القياديَّ والشخصيَّ 

                                                                 
حبيب عايب، هناية الفالح.. أزمة اجملتمع الريفي يف مصر، ترمجة: ( 1)

-51(، ص ص 1095منحة البطراوي، )القاهرة: املركز القومي للامجة، 
20. 
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حلة الساحة معارضتهم للقانون، بل إن أحدهم جتاوز مر 
ى "عديل مللوم" فقد تصدَّ  ،هُ ضدَّ د املسلَّ املعارضة إىل التمرُّ 

أحد كبار املالك ومن ورا ه عا لته ذات النفوذ يف حمافظة 
"املنيا" جنوب مصر، ومعه مئات من الرجال املسلحني 

 ،للسلطة اجلديدة، وأعلن أنه لن ياك هذا القانون مير
بوليس أسابيع إىل أن ت املناوشات بينه وبني قوات الواستمرَّ 

 .(1)جنوسُ القبض عليه وحماكمته  متَّ 
ني لردود أفعال كبار املالك ب العسكريجأ د فكرة حتسُّ كما يؤكجأ 

ما اشتمل عليه القانون األول من مواد خفيفة األثر ةلنسبة 
بعد ذلك، فقد  تْ تَ للمالك مقارنة ةلقوانني األخرى اليت أَ 

ب أوالده مئة فدان، كما مسُ القانون األول للمالك أن يه
األقصى ملن  مسُ للمالك ببيع أراضيهم الزا دة عن احلدجأ 

ب أراضي اآلخرين يريدون، كما أعطى هلم احلل يف جتنُّ
ر القانون صرف تعويضات للمالك بقيمة املبيعة. كما قرَّ 

ضافة إ ،عشرة أمثال قيمتها اإلجيارية عن املساحة املنزوعة
الثابتة وغري الثابتة القا مة على إىل تعويضهم عن املنشآت 

م األرض بقيم عالية )مثل األشجار واآلالت وغريها(، ونظَّ 
القانون صرف التعويضات بسحب مستندات على احلكومة 

 .٪5د على مدى ثالثني عاما بفا دة سنوية قدرها تسدَّ 
ر القانون توزيع األراضي الزا دة على هذا السياق قرَّ  ويف

دوا أفدنة( على أن يسدجأ  5إىل  1قع )صغار الفالحني بوا
ا وبفا دة مثن هذه األراضي على أقساط ملدة ثالثني عامً 

 ،٪ من الثمن الكلي لألرض9.5، يضاف إليها ٪ سنوًيًّ 5
وفاء للموجودات اليت كانت على األرض )األشجار 

إخل(. وقد بلغ عموع األراضي اليت مت نزع … اآلالتو 
صالح الزراعي ما يربو على نصف قانون اإل تها يف ظلجأ ملكيَّ 

ا(، أي ما يقرب من ألف فدان تقريبً  255مليون فدان )
٪ من إمجايل املساحة املنزرعة يف مصر يف ذلك 3.5

 من ا لنظام معنيَّ الوقت. وقد جرى توزيع هذه األراضي وفقً 

                                                                 
ر راجع حادثة عديل مللوم على وردود األفعال السياسية على إصدا( 1)

قانون اإلصالح الزراعي، يف: قانون اإلصالح الزراعي، موقع موسوعة مقاتل 
 http://cutt.us/zF5Veمن الصحراء، متاح عرب الرابط التاىل: 

األولوًيت حبيث أعطيت األولوية عند التوزيع ملن كان يزرع 
و مزارًعا، س ملن هو أكرب عا لة من ا أاألرض فعال مستأجرً 

 أهل القرية، س ملن هو أقل ماال منهم، س لغري أهل القرية.
 يوقد جاءت النسخ األحدث من قوانني اإلصالح الزراع

ا مع استقرار أقل مرونة مع املالك من القانون األول تزامنً 
صدر القانون رقم  9129عام  ينظام احلكم اجلديد، فف

ليه قانون اإلصالح الزراعي الثاين، وأهم ما وأألل ع ،917
 900يف هذا القانون هو جعل احلد األقصى مللكية الفرد 

ة األسرة )األوالد(  لبقيَّ فداانً  50فدان، يضاف إليها 
لالنتفاع فقط، وحترمي أي مبيعات لألرض من املالك 
ألبنا ه، كما ألغى القانون االستثناءات السابقة اخلاصة 

ر يلة اخلصوبة، كما خفض التعويض املقدَّ ةألراضي قل
ر يف القانون أراضيهم إىل ربع السعر املقدَّ  ةللمالك املنزوع

ر األراضي اليت آلت إىل اإلصالح الزراعي وتقدَّ  األول،
ألف فدان، أما القانون الثالث  195نتيجة هذا القانون بق

وأألل عليه قانون اإلصالح  9121لسنة  50فحمل رقم 
 50الثالث، والذي جعل احلد األقصى مللكية الفرد الزراعي 

 .فداانً 
وتشري اإلحصا يات الرمسية أن عموع ما مت توزيعه من 

 130بلغ  9170إىل  9151أراضي خالل الفاة من 
٪ من األراضي املزروعة 95ألف فدان تقريبا متثل على 

ا ألف فدان مت االستيالء عليها وفقً  775، منها (2)آنذاك
ألف فدان كانت  935اإلصالح الزراعي، وحنو  لقوانني

ألف فدان كان  11تتبع العا لة املالكة، أما الباقي وقدره 
ف فدان الآ 905ضافة إىل إلنيل احصيلة أراضي أرح 

ا لنفس هذه اإلحصا يات الرمسية فقد تتبع األوقاف، ووفقً 
 9.7ألف أسرة تضم  515تلك األراضي على  تْ عَ زجأ وُ 

 .9170٪ من سكان الريف املصري عام 1 يمليون فرد أ
 ُمل تنج يويرى بعض الباحثني أن قوانني اإلصالح الزراع

ملحوظ نتيجة احنصار تفكري  يف زًيدة الرقعة الزراعية بشكلٍ 
النظام اجلديد على مسألة احليازات وإعادة توزيع 

                                                                 
 .57ص ( حبيب عايب، هناية الفالح، مرجع سابل، 2)

http://cutt.us/zF5Ve
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مشكلة املعدمني  األراضي،كما يرون أن هذا القانون مل حيلَّ 
ةملئة،  55الذين بلغت نسبتهم قبل الثورة حنو ني، الزراعيجأ 

ةملئة، س ارتفعت عام  50اخنفضت إىل  9125ويف عام 
ات إىل ةملئة، ووصلت يف هناية الثمانينيَّ  55إىل  9171

ةملئة من مجلة سكان الريف، كما مل ينجُ يف حتسني  20
وتطوير قوى وعالقات اإلنتاج يف الريف املصري إىل احلد 

ا حني صدرت قوانني اإلصالح الزراعي، رً ن متصوَّ الذي كا
ضعاف إبينما يقول مؤيدون إن هذه القوانني جنحت يف 

فت التوزيع غري املتساوي سلطة ونفوذ مالك األراضي وخفَّ 
لألرض الزراعية بشكل أو آبخر، كما منحت احلماية 

األرض عرب تثبيت نظام إجيار األرض الزراعية  يملستأجر 
وحتديد قواعد ًثبتة لتحديد اإلجيار نخفضة عند مستوًيت م

النقدي ونظام املشاركة يف احملصول، حيث يتم من خالهلا 
إعادة توزيع حقوق االنتفاع ةألرض بني املالك 

قابلة للتوريث ار جيواملستأجرين، كما جعلت هذه عقود اإل
لني إلجيارات منخفضة مبا اختزل دور املالك إىل عرد حمصجأ 

ن يوهو ما جعل املستأجر  لى مدى سنوات قادمة، عال تتغريَّ 
شركاء يف ملكية األراضي الزراعية، بل إذا أراد املالك أن 
يبيعوا ممتلكاهتم، كان عليهم أن حيصلوا على موافقة 

٪ من إيراد البيع 50املستأجرين الذين كانوا حيصلون على 
يف مقابل إخالء األرض، كما ألغت هذه القوانني مسألة 

ضافة إىل إ ،ه ةحملصولبضمان األرض واستبدلتْ ض االقاا
ع يف السلف النقدية والعينية من خالل اجلمعيات التوسُّ 

ال بعض التشريعات لصاحل فئة عمَّ  نُّ سَ  ، ومتَّ التعاونية
ومحايتهم من  (أفقر الطبقات يف الريف املصري)الااحيل 

 .(1)استغالل مقاويل األنفار

                                                                 
 ( ملزيد من التفاصيل راجع اآليت:1)

كر، قانون اإلصالح الزراعي بني املؤيدين واملعارضي، موقع خالد أبو ب -
  أرشيف إسالم أون الين، متاح عرب الرابط التايل:

http://cutt.us/TDEmt 
عبد الرمحن الرافعي، ثورة يوليو.. اترخينا القومي يف سبع سنوات  -

(، فصل السياسة 9131 ، )القاهرة: دار املعارف،9151-9151
 .595-502االجتماعية للثورة ص ص 

 -9174وآاثره ) اإلصالح الزراعى املضاد  -1
1191): 

سه ا أسَّ ا عمَّ  خمتلفً ا اقتصادًيًّ سلك الر يس السادات هنجً 
يعتمد على االنفتاح على الغرب  ،سلفه مجال عبد الناصر

رف بسياسة ا عُ ملا وفقً  ،وتقليص دور الدولة يف الداخل
االنفتاح والتحرير االقتصادي أو سياسة الباب املفتوح اليت 

كتوبر عام أن انتهاء حرب جاءت بعد عام واحد م
صدار إ، وجاءت أوىل معامل هذه السياسة عرب 9175

يف حماولة الستمالة  9175لسنة  55قانون االستثمار رقم 
وفتُ  ،أصحاب رؤوس األموال األجانب واملصريني والعرب

صفحة جديدة ال تقوم على فكرة التصادم كما حصل يف 
ادات هذا النهج ات، واستكمل السيَّ ات والستيناخلمسينيَّ 

 تْ مبقتضا ا متَّ  9139و 9175صدار قانونني عام إب
ألف فدان كان صغار الفالحني يستأجروهنا  957إعادة 

ني اللذين إىل مالكها األصليجأ  يمن وزارة اإلصالح الزراع
ة، كما رفعت هذه القوانني زعت منهم يف احلقبة الناصريَّ انتُ 
تغيري قواعد فسخ عقود  ضافة إىلإ ،جيارات الزراعية مرتنياإل
عات لصاحل املالك، كما ألغى ر جيار وحتديد نظام املزااإل

القانون جلان فض املنازعات اخلاصة ةألراضي الزراعية واليت  
ني وأعضاء يف االحتاد تها عسكريجأ يف عضويَّ  كانت تضمُّ 

،  يللنظر يف منازعات أراضي اإلصالح الزراع ياالشااك
بار املالك يف إدارة التعاونيات الزراعية تعزيز متثيل ك كما متَّ 
ات   عن السماح بتأسيس أشكال جديدة للتعاونيَّ فضاًل 

 .(2)وكبار املالك يطز وضع متوسجأ ة تعزجأ كهيئات خاصَّ 
 ملسار السادات يف حترير االقتصاد جاء مبارك مستكماًل 

والقطاع الزراعى ولكن بشكل أكثر جرأة، فأصدر قانون 
ك األفراد والذي مسُ بتملُّ  9139عام  األراضي الصحراوية

ك عشرة آالف بينما مسُ للشركات بتملُّ  ،فدان 500حىت 
 يرت احلكومة إلغاء البيع اإلجبار قرَّ  9137وىف عام  فدان،

ةستثناء القطن  "اسااتيجية"اة لبعض احملاصيل املسمَّ 
ى إىل حترير أسعار زراعتني وقصب السكر، األمر الذي أدَّ 

                                                                 
 .70-21( حبيب عايب، هناية الفالح، مرجع سابل، ص ص 2)

http://cutt.us/TDEmt
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الفول( وحماصيل -)القمُ ستهالك الكبرياال اتمن ذو 
والصوًي  السمسم والعدس والفول السوداين :أخرى أقل مثل

 ،ا ألسعارهشهد األرز بدوره حتريرً  9119وىف عام  والبصل،
 .9112زراعات التصدير منذ  وصار من أهمجأ 

 شرايفجٍ إ دورٍ  يُّ هلا أ دْ عُ خالصة هذه التطورات أن الدولة مل يقَ 
نتاج األرز إ :ةستثناء ثالث عاالت ر يسية ،على الزراعة

 ،أقصى ملساحة زراعة األرز سنوًيًّ  واملتاجرة فيه، حتديد حدجٍ 
ألصناف األرز على مستوى احملافظات  التوزيع اجلغرايف

 .(1)املسموح هلا بزراعته
ة تضغط أار سياسة عامَّ إجراءات يف هذه اإل تْ وقد متَّ 

وتدور حول حترير القطاع  يلقراض الدو سات اإلاه مؤسَّ ةجتجأ 
حترير أسعار املدخالت من ا بدءً  انته،بكل مكوجأ  يالزراع

 مبا يف ذلك حترير التصدير واالسترياد، واملنتجات الزراعية،
عادة وإخصخصة الشركات الزراعية التابعة للحكومة، و 

إلغاء املناوةت و  تنظيم العالقة بني املالك واملستأجر،
الضمان بعد حتويل بنك التنمية  حتريرو ة، جباريَّ الزراعية اإل

فوا د  ا حتريروأخريً  ،يإىل بنك جتار  ي تمان الزراعواال
ل لنمط الزراعة الرأمسالية  إىل التحوُّ ة، وصواًل القروض البنكيَّ 

ة القدرة املاليَّ  يالكبرية القا م على منُ املستثمرين وذو 
للقيام  ة واسعةمساحات كبرية من األراضي بتسهيالت ماليَّ 

أار خطة شاملة لزًيدة التنمية إعلى استصالحها يف 
عام أبن صغار  اجٍ تاستن الزراعية بشكل عام يف ظلجأ 

الفالحني ال ميكنهم النهوض هبذه العملية لعدم امتالكهم 
مثل هذه الرؤية تستبدل  لرأس املال واملعرفة الفنية املطلوبة،

اج حالة ما نتإوتعيد  ،صغار الفالحني بكبار رجال املال
قت الدولة هذه السياسة على ات، وةلفعل أبَّ قبل اخلمسينيَّ 

 :مثل ،اجلديدة يأغلب مناأل االستصالح الصحراو 
صت ألف فدان خصجأ  550مشروع توشكى الذي يضم 

ني بتسهيالت ضخمة مل تسفر عن لرجال أعمال خليجيجأ 

                                                                 
 .79ص ( املرجع السابل، 1)

نتا ج تنموية ولو متواضعة بعد أكثر من مخسة عشر 
 .(2)اعامً 
، 9111لسنة  12قانون الأار هذه السياسة صدر إ يف

صف أبنه قانون قانون اإلصالح الزراعي ووُ  حملَّ  والذي حلَّ 
مبقتضى ، سابل يلقانون اشااك مضادجٍ  ليربايل يصالح زراعإ

 دْ عُ رت العالقة بني املالك واملستأجر، ومل تقَ رجأ هذا القانون حُ 
ملالكي  َُ ما مسُأ ك ة،مفتوحة املدَّ  أجرة األراضي الزراعية

 ا حلَّ األراضي بطرد املستأجرين فور صدور القانون، ملغيً 
 املستأجرين يف جتديد عقود اإلجيار بال هناية، كما نصَّ 

جيار من سبع أمثال إىل اثنني القانون على رفع أسعار اإل
وعشرين مثال الضريبة العقارية يف الفاة االنتقالية ما بني 

جيار القانون على أن اإل ،كما نصَّ 9117إىل 9111
جيار( اإل شراء،ال بيع،الواملزراعة وسوق األرض الزراعية )

، 9117كتوبر أ 7ة أقصاها حتريرها ةلكامل يف مدَّ  سيتمُّ 
األراضي املستأجرة إىل  ةجيار وإعادمبا معناه إلغاء عقود اإل

مينعهم  قيد قانوين يجأ دين أبمالكها الذين أصبحوا غري مقيَّ 
ا جيار وفقً ف يف أمالكهم ةلبيع أو الشراء أو اإلمن التصرُّ 

 .(3)ل من أحددوهنا دون تدخُّ لألسعار اليت حيدجأ 
 خامتة

 تْ رَّ من خالل ما سبل ميكن القول إن الزراعة املصرية مَ 
الت ر يسية على مدار القرنني األخريين )التاسع حتوُّ  ةبست

وعشر والعشرين(، وقد حاولت الورقة تلخيص هذه 
الزراعة السا دة يف  مأ ظُ الت من خالل شرح مالمُ نُ التحوُّ 

 ة وصواًل ة وجبا يَّ ماليَّ  مٍ ظُ ع عنها من نُ تلك العصور وما تفرَّ 
 العصور، رأج ظم احلاكمة ةألرض والفالح على مَ إىل عالقة النُّ

. ا وسلبً جياةً إسياستهم جتاه الفالحني ى لعواآلًثر املاتبة 

                                                                 
( راجع تفاصيل أكثر حول مشروع توشكى وتقييم نتا جه... يف: أمحد 2)

السيد النجار، مياه النيل.. القدر والبشر، )القاهرة : دار الشروق، 
« الوأن» . وراجع أيضا : حممد مصري،977-959(، ص ص 1090

اكتوبر  2، بتاريخ «توشكى»تكشف ةملستندات: هلذه األسباب فشل 
 ، موقع الوأن، متاح عرب الرابط التايل: 1095

http://cutt.us/phBzF 
 .35-31( حبيب عايب، هناية الفالح، مرجع سابل، ص ص 3)

http://cutt.us/phBzF
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ق إىل مركزية قطاع الزراعة وجتدر اإلشارة يف هذا السيا
ةلنسبة القتصادًيت اجملتمعات والدول يف القرنني الثامن 
ا  والتاسع عشر وحىت النصف األول من القرن العشرين خالًف
لعصر وسا ل االتصاالت واملواصالت والعلوم والتكنولوجيا 

نانت والسماوات املفتوحة، من خالل هذه واملعلومات واإل
الت احلاصلة على مستوى قطاع التحوُّ  املالحظة ميكن فهم

 الزراعة املصري.
الت بنظام االلتزام يف عهد املماليك والذي هذه التحوُّ  تْ رَّ مَ 

ني أرهقوهم مبا ال وقع فيه الفالحون حتت سلطة وسطاء ماليجأ 
س نظام االحتكار  يطيقونه من الضرا ب وااللتزامات املالية،
لوسطاء وتعامل مع يف عهد حممد علي الذي أزال سلطة ا

رهاقهم ةلضرا ب إ من الفالحني بشكل مباشر فزاد
الت أخرى يف عهد  إىل حتوُّ ، وصواًل يجبار والتجنيد اإل

الذي  ،سيما عهد اخلديوي سعيد ال ي،خلفاء حممد عل
مبدأ  أصدر الال حة السعيدية وألغى نظام االحتكار وأقرَّ 

من الضرا ب  اوألغى عددً  ة للفالحني،ة العقاريَّ امللكيَّ 
ف عنهم أعباء أخرى إبلغاء وخفَّ  املفروضة على الفالحني،

م للضريبة ة مااكمة وإلغاء الدفع املقدَّ رات ضريبيَّ متأخجأ 
ا والتمهل يف مجع ما ا ال عينً والسماح للفالحني ةلدفع نقدً 

ه عهدُ  يَ مجأ فسُ  ار،نهم من بيع احملصول للتجَّ عليهم حلني متكُّ 
 الحني يف مصر.ةلعصر الذهىب للف

الت ر يسية مساعيل فقد شهد عصره حتوُّ إا اخلديوي أمَّ 
ع نفوذ األجانب يف أبرزها مسألة الديون وتوسُّ  ،معاكسة

عال الزراعة من خالل بنوك التسليف وشركات الرهن 
عت يف منُ قروض مغرية للفالحني العقارى اليت توسَّ 

ما بضمان األرض، كما وقع اخلديوي يف نفس الفخ عند
أقبل على استدانة مبالغ ضخمة بضمان أرض الدا رة 

دة ةلرهن من حىت صارت أغلب أراضي مصر مهدَّ  ،ةالسنيَّ 
سلطة احملاكم  قبل البنوك والشركات األجنبية يف ظلجأ 

ة اليت رف فيما بعد بظاهرة البيوع اجلربيَّ وفل ما عُ  ،املختلطة
ى تفاقمت يف عهد االحتالل الربيطاىن نتيجة الدعاو 

بسبب  القضا ية اليت رفعتها البنوك والشركات على األهايل
 العجز عن سداد الديون والقروض.

الت الت زراعية وحتوُّ ا مصر املعاصرة فقد شهدت حتوُّ أمَّ 
بدأت هذه  الستني املاضية،األعوام ة على مدار مضادَّ 
 ياالشااك يالت الزراعية بقانون اإلصالح الزراعالتحوُّ 

سبتمرب )الوليد يف مصر  يلنظام العسكر قه اي أبَّ ذال
للقضاء على اإلقطاع وضرب أبقة كبار املالك  (9151

وإعادة توزيع األراضي على صغار الفالحني من الفقراء 
لعالقة بني املالك واملستأجر بتحديد القيمة اعادة رسم إو 

ة يف عهد السادات الت مضادَّ ة، س حدثت حتوُّ جياريَّ اإل
 ألف فدان ألصحاهبا، 950عادة إراسة و بقرارات إلغاء احل

 عرب قانون  جذرًيًّ اًل وصواًل إىل عهد مبارك الذي شهد حتوُّ 
 يجبار وإلغاء الشراء اإل ،حترير العالقة بني املالك واملستأجر

 ،م للفالحاملقدَّ  يلبعض احملاصيل وتقليص الدعم احلكوم
ومنُ األراضي مبساحات  ، إىل الزراعة الرأمساليةوصواًل 

 شاسعة ألصحاب املال.
***** 
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حتوالت  -اثنًيا

 التكوينات اجملتمعية
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وأثرها على احلياة الدستورية يف  9191ثورة 

 مصر 
 مروة مسري

 مقدمة:
البداية احلقيقية  9115ودستور  9191مل تكن ثورة 

 يديو فقد كان اخل، للحياة النيابية والدستورية يف مصر
س األول ملا عرف مبجلس شورى إمساعيل هو املؤسجأ 

 يختلفت اآلراء حول السبب الذي دفع اخلديو او  ،النواب
إال أن الوقا ع تظهر أنه كان يهدف من ورا ه ، إلنشا ه

إىل أشخاص على  ةللسيطرة على األعيان ألنه كان حباج
وقد كان هذا  ،يف وقادرين على مساعدتهدراية بظروف الرجأ 

 اواقعً  اث منذ عصر حممد علي وأصبُ وجودهم أمرً دحي
ا تدعيم الثقة األجنبية يف مصر  التعامل معه، وأيضً يتعنيَّ 

ومن املعروف أن دخول  ،وتسهيل احلصول على القروض
قااض كان يف عهده، وكذلك رغبة يف زًيدة مصر عصر اال

وهي سياسة غري  ،موارد الدولة عن أريل فرض الضرا ب
على  ةخدم هذا اجمللس إلضفاء الشرعيستاف ة.شعبي

السلوك املايل واإلداري له، وهذا حدث عندما صادر بعض 
األراضي وأعاد توزيعها على بعض من أفراد أسرته وحصل 

وألب من اجمللس  ،على موافقة اجمللس على هذا اإلجراء
ر اوأن يرفع مقد ،فرض ضرا ب على األراضي غري املنزرعة

ا يف سلوك أً لتايل أصبُ اجمللس متورجأ وة ،الضرا ب القا مة
 .ب به من قبل الشعبرحَّ املاحلكومة غري 

إمساعيل نرى أنه كان  يصفحات من اتريخ اخلديو  ةوبقراء
ن يبدو أمامه كحاكم أفكان يريد  ،بتقليد الغرب امولعً 

ولكن يف حقيقة األمر كان هذا التقليد  ،رشرقي متنوجأ 
ينعقد اجمللس سوى ست  حيث مل،  وليس جوهرًيًّ ظاهرًيًّ 

                                                                 

  .ةحثة حاصلة على ماجستري شريعة وقانون 

نعقاده اومل يكن  (9375 -9322)مرات يف الفاة من 
مة ا لكل األسباب املتقدجأ ووفقً ، ملدة تزيد عن ثالثة شهور

أو يراعي  ةفإهنا كلها ال تدل على حاكم حيام إرادة األم
لسياسات تستهدف تكريس  وإمنا كانت غطاءً  ،مصاحلها

 ةاحلاكم ةللملك والنخبقتصادية احلكم وتعظيم الغنا م اال
 .(1)حوله من األعيان

أسند إىل حممد شريف ةشا  9371 ةاتلي ةويف مرحل
وضع دستور  ة"أألل عليه أبو الدستور املصري" مهم

 يللبالد ومت هذا ةلفعل غري أنه مل يصدر به املرسوم اخلديو 
 ررغم إقرار احلكومة له، وكان قوام الدستور حل إقرا

ولة ؤ جمللس النواب، وجعل الوزارة مس ةمليزانيالقوانني وإقرار ا
نتخاب ممثلني اوحل سكان السودان يف  ،أمام اجمللس

 .عنهم
ا توفيل خلفً  يإمساعيل ووصول اخلديو  يوبعد عزل اخلديو 

له ممثَّ  ةله أقنعه شريف ةشا أبن الدستور ومشاركة األم
 ل األورويب، غري أنالتدخُّ  ةاب عنها هو السبيل ملواجهبنوَّ 

ا لفكرة الدستور وكان يؤمن سً توفيل مل يكن متحمجأ  ياخلديو 
 السلطة ةحلكم الفردي وألغى رائسة علس الوزراء وتوىلَّ 

 بنفسه.
قيام  األجنيب، لإىل التدخُّ  ةةإلضافونتج عن كل هذا 

تُ فتُ االثورة العرابية ومن مطالبها تشكيل علس للنواب، و 
ق عليه وصدَّ  9331 ةسن الدستور اجلديد مَ دجأ اجمللس وقُ 

للثورة العرابية  ةنتكاسوبعد ذلك حدثت اال ياخلديو 
 حتالل اإلجنليز ملصر.او 

عباس حلمي الثاين كان ظهور سعد  يويف عهد اخلديو 
 ةا مع مطلب األمزغلول كعضو يف اجلمعية التشريعية متزامنً 

ةلدستور واجلالء وبدأت تثار مسألة احلياة الدستورية 
وصوال  ،السلطة أهو األمة أم احلكومةوسؤال عن مصدر 

وأتسيس نظام سياسي  9191للحظة الفارقة يف ثورة 

                                                                 
-9305ف.روبرت هنا، مصر اخلديوية: نشأة البريوقراأية احلديثة   (1)

، بدر الرفاعي )ماجم( )القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 9371
 .75( ص 1095
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جديد ينهي عالقة مصر ةإلمرباأورية العثمانية وفيه أصبُ 
ا وأصبُ يلزم للنظام اجلديد وثيقة السلطان أمحد فؤاد ملكً 

 .9115(1)ره فكان دستور تؤأجأ 
ية يف فاة يدور سؤال هذه الورقة حول القضية الدستور 

هي  ،تقع ما بني ثورتني ،ة من اتريخ مصر احلديثمهمَّ 
، وقد شهدت هذه الفاة 9151إىل  9191الفاة من 

ةعتباره أحد أهم مكاسب ثورة  9115ميالد دستور 
ا لدميقراأية سً نيايب ومؤسجأ  ال لنظام حكمٍ مشكجأ  9191

مصرية جديدة، س شهدت االنقالب عليه وإصدار دستور 
 9115مبثابة الصورة السلبية لدستور  دُّ عَ لذي يقُ ا 9150

والذي عاد بعد ثالث سنوات لكن يف سياق خمتلف عن 
د ة، يف إأار تعقُّ ما جعل داللة عودته سجاليَّ  ،نشأته

العالقة بني السياسي والقانوين )الدستوري( يف مصر 
ا على تطورات القضية فً ا مكثقَّاحلديثة. ونلقي ضوءً 

الفاة من خالل إشارة موجزة إىل أرق الدستورية يف تلك 
وضع الدساتري، س االنتقال إىل السياق الذي أحاط بوضع 

والطريقة اليت وضع هبا،  9191عقب ثورة  15دستور 
وتكوين جلنته، قبل إلقاء نظرة على املضمون السياسي س 
االجتماعي للدستور واإلشارة إىل قضية السودان فيه. ويف 

بداية من  9150ض لدستور نتعرَّ قسم ًثن من الورقة 
ا بطريقة إصدار مرورً  9115سياق التالعب بدستور 

ًيت على الدميقراأية نه من تعدجأ وما تضمَّ  9150دستور 
 .9115الناشئة، والنضال الشعيب حلني عودة دستور 

 الدساتري وضع طرق -أواًل 
 :تنْي إىل أريقتني أساسيَّ  ريتاالدس وضع أرق تنقسم

 يف لوتتمثَّ  احلاكم إرادة فيها تسود قراأيةدمي غري أرق -9
 :صورتني

وضع الدستور دون بستقالل احلاكم ااملنحة: ويقصد هبا  أ(
ذلك عن أريل تنازل احلاكم  أن يشاركه فيه الشعب، ويتمُّ 

وقد  عن بعض سلطاته  للشعب يف صورة عهود أو مواثيل،

                                                                 
ئة ماهر حسن، حكاية الدساتري املصرية يف ما يت عام، )القاهرة: اهلي ( 1)

 907-15،  (1095العامة لقصور الثقافه،

وقد ا ومبحض إرادته، مينُ احلاكم الدستور للشعب تلقا يًّ 
 يضطر إىل هذا املنُ حتت ضغط من الشعب.

ب( العقد: يف هذه الطريقة تكون إرادة الشعب جبانب 
إرادة احلاكم، ويعطى لكل من الطرفني احلل يف أن يناقش 

تفاق ويف أن حيول دون إبرامه، والذي حيدث شروط اال
عادة يف مثل هذه الطريقة أن ممثلي الشعب يضعون 

نه على احلاكم الذي يوافل عليه، مشروع الدستور س يعرضو 
وتعد هذه الطريقة حلقة يف أريل التطور حنو األخذ 

 ةلوسا ل الدميقراأية يف وضع الدستور.
 الدميقراأية: الطرق -1

وينفرد الشعب هنا ةلسلطة التأسيسية األصلية، حيث 
يوضع الدستور بواسطه ممثلي الشعب ويلتزم أبحكامها 

لدستور يكون من كل األمه ذاهتا احلاكم وأفراد الشعب، فا
 ويوضع إبحدى أريقتني:

أ( وضع الدستور بواسطة مجعية نيابية أتسيسية، وتتمثل 
تقوم بوضع  ةهذه الطريقة يف أن الشعب ينتخب هيئ

الدستور ويعترب الدستور الذي يصدر عن هذه اهليئة كأنه 
د إقرار صادر عن الشعب أبسره، ويعترب الدستور انفًذا مبجرَّ 

اهليئة عليه يف صيغته النها ية دون عرضه على الشعب أو 
 ستفتا ه عليه.ا

ب( وضع الدستور عن أريل االستفتاء الدستوري: ويف 
هذه الطريقة يباشر الشعب بنفسه السلطة التأسيسية 
األصلية لوضع الدستور، وتعد هذه الطريقة األسلوب 

 .(2)الدميقراأية ةاألمثل ملمارس
 9113 دستور لوضعة لسياسياة اخللفي -اثنًيا

أصبحت مصر  9111فرباير  13عقب إعالن تصريُ 
مملكة، واختذ السلطان فؤاد لنفسه لقب "ملك مصر" 
وألغى لقب سلطان مصر. وإزاء ذلك سعت احلكومة 

فل مع وضعها السياسي اجلديد، لوضع دستور للبالد يتَّ
فدعت األحزاب املصرية القا مة يف ذلك الوقت لكي 

                                                                 
( أمحد حممد أمني، الدساتري ومشاريع الدساتري يف مصر، )القاهرة: 2)

 .92(، ص 1002مكتبة الشروق الدولية، 
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ا يف وضع الدستور، وأالبت احلركة الوأنية أبن تشاركه
يضع الدستور مجعية نيابية أتسيسية منتخبة وليست جلنة 

لت جلنة معينة من قبل احلكومة، ولكن احلكومة شكَّ 
ا من رجال احلكومة املشتغلني مكونة من ثالثني عضوً 

ةلقانون، وزعماء حزب األحرار الدستوريني، وبعض 
اجملتمع املصري، وأخذ هذا الدستور الشخصيات البارزة يف 

ةلنظام الربملاين، لذلك اعاف ةلرقابة املتبادلة بني 
 .(1)السلطتني التشريعية والتنفيذية

أرسل السلطان فؤاد خطاًة إىل  9115مارس  95يف 
ر يس احلكومة يطلب منه إبالغ الشعب املصري أوال 

استقالل ةستقالل مصر مع صريورته ملًكا عليها، ومل يكن 
ا حىت ةدرت الوزارة برائسة "عبد اخلالل مصر قد أعلن رمسيًّ 

ثروت" ةختاذ سلسلة من اإلجراءات يف الداخل واخلارج 
لتجسيد التحول الذي أرأ على وضع البالد، فاعترب يوم 

مارس هو عيد االستقالل حيتفل به كل عام، وةدر"  95
مت واهنالت  عبد اخلالل ثروت "إبعالم الدول األجنبية مبا

برقيات التهنئة من خمتلف امللوك ورؤساء الدول على امللك 
جنلاا وإمرباأور إأمحد فؤاد، مبا يف ذلك هتنئته من ملك 

 اهلند.
 :الدستور وضع جلنة تكوين -9

ُدعي الوفد لالشااك يف اللجنة بثالثة أعضاء، كما ُدعي 
احلزب الوأ  لالشااك كذلك ولكن الوفد رفض، وكانت 
احلجة اليت استند عليها يف رفضه هي أن الدستور جيب أن 
يكون من عمل مجعية وأنية، وقد أألل سعد زغلول على 

، كما وصف تصريُ "جلنة األشقياء"هذه اللجنة من منفاه 
فرباير أبنه نكبة وأنية، ولكن بعد أقل من عام )مارس  13

( سيستفيد سعد زغلول نفسه من 9115يناير -9115
يف علس النواب  ةصبُ له األغلبية الكاسحكل ذلك فت

 ويصبُ أول ر يس حكومة مصرية إبرادة الشعب.
وضع الدستور أشار "عبد اخلالل  ةيف افتتاح أعمال جلن

ثروت" إىل أن أحكام الدستور سااعي تقاليد البالد احمللية 
                                                                 

 .17( املرجع السابل، ص 1)

وعاداهتا وخمتلف االعتبارات االجتماعية فيها، وأن يستفاد 
األخرى واالستعانة بذوي اخلربة من جتارب األمم 

والكفاءات من أبناء البالد، وأن احلكومة مل تقتصر يف 
هنم إالدعوة إىل معاونتها على فريل دون آخر، وقال أيًضا 

سرياعون يف الدستور أحدث مبادئ القانون العام وعلى 
 .(2)ولية الوزارية أمام الربملانؤ األخص املس

 :نظرة على بعض مواد الدستور -9
 1591سي لدستور ااملضمون السي -

السياسي  وضع عن ال ومواد تعربجأ ن الدستور أبواةً تضمَّ 
وعن  9191اجلديد ملصر بعد احلرب العاملية األوىل وثورة 

-النظام السياسي العام املراد إنشاؤه. ففي املادة األوىل 
ترد القاعدة األساسية اليت  -وهي الوحيدة يف الباب األول

غاء السيادة الاكية وإلغاء احلماية الربيطانية، تنتج عن إل
هنا حتكمها أوهي أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، و 

 حكومة ملكية متوارثة ذات أنظمة متثيلية.
ة اليت أا فة من النصوص الوضعيَّ على لباب الثاين حيتوي وا

توجد يف معظم الدساتري احلديثة، من حتديد اجلنسية 
ع أمام القانون واملساواة يف التمتُّةلقانون، واملساواة 

ةحلقوق املدنية والسياسية والواجبات والتكاليف العامة بال 
 متييز بسبب األصل أو اللغة أو الدين، وعدم تويلجأ 
ة األجانب الوظا ف إال يف أحوال استثنا ية، يف خطوة مهمَّ 

بعها لتمصري الوظا ف العامة ومضادة لسياسة اجللنزة اليت اتَّ 
 .9331جنليز منذ احتالهم مصر اإل

س لدولة القانون تلك وكانت املواد األكثر أ ية اليت تؤسجأ 
احلرية وعدم جواز القبض على إنسان  ةل بكفالاليت تتعلَّ 

ا ألحكام القانون، وال جرمية وال عقوبة إال وحبسه إال وفقً 
ا حرمة املنازل وامللكية يف إأار بناء على قانون، وأيضً 

                                                                 
 ( ملزيد من التفاصيل، انظر اآليت:2)

 .999ماهر حسن، مرجع سبل ذكره، ص  -
 -9193تطور احلركة الوأنية يف مصر من  عبد العظيم حممد رمضان، -

 .571(، ص 9135، )القاهرة: مكتبة مدبويل، 9152
، )د.ن، د.ت(، 9151-9115حممد زكي عبد القادر، حمنة الدستور  -

 .57ص 
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الدولة لشعا ر  ةكفاله حرية االعتقاد ومحايالقانون، و 
حرية وضمان ة، ا للعادات املرعيَّ األدًين والعقا د وفقً 

يف ل احلاالجتماع، و يف ل احلالصحافة يف حدود القانون، و 
خماأبة يف ل احلتكوين اجلمعيات، و يف ل احلالتعليم، و 

 السلطات العامة.
متيازات ع على مبدأ عدم التمييز إلغاء مجيع االويتفرَّ 

ون ؤ اخلصوصية سواء كانت يف مسألة الضرا ب أو الش
 ل بواجب اخلدمة العسكرية.السياسية أو فيما يتعلَّ 

من الدستور،  95منت حرية الصحافة ةملادة وقد ضُ 
ا إال بنصوص قانون مبد يًّ  د فيما يعدُّ وهذه احلرية ال تقيَّ 

ذار الرقابة عليها، وميتنع إن ةالعقوةت، فال ميكن إقام
اإلدارة، فكل نظام  ةالصحف أو تعطيلها أو إلغاؤها بواسط

جيب أن  9339نوفمرب  12يف  نَّ املطبوعات الذي سُ 
ا للمبادئ اجلديدة، ولكن يبقى هناك استثناء عل مطابقً جيُ 

واحد إلنذار الصحف وتعطيلها أو إلغا ها ةلطرق 
 ا من احلرية الدستورية ال ميكن تطبيقهاإلدارية، فإن بعضً 

اهليئة االجتماعية، كحظر  سأ سُ على محالت تعتدي على أُ 
، فإنه وقتهاالدعوة البلشفية )الشيوعية السوفيتية( املوجودة 

يضطر مجيع احلكومات إىل اختاذ تدابري قد تكون مناقضة 
رة ةلدستور ألجل ضمان حريه أهل البالد للمبادئ املقرَّ 

لى أن إنذار ع صَّ املساملني واملوالني للقانون، ولذلك نُ 
الصحف وتعطيلها أو إلغاءها ةلطرق اإلدارية قد جيوز يف 
حالة ما تقضي الضرورة االلتجاء إليه حلماية النظام 

ظ مماثل هلذا النص إىل نص املادة االجتماعي، وأضيف حتفُّ 
ني حل االجتماع بسكينة ومن دون اليت تكفل للمصريجأ  10

 سياسية.واملادة اليت حتظر النفي جلرا م  ،سالح
ا فيما خيتص ةلتعليم فقد وضع الدستور مبدأ التعليم أمَّ 

األويل اإلجباري وعانية التعليم وترك لقانون خاص تنظيم 
 التفاصيل وتعيني االعتمادات الالزمة له.

والباب الثالث أأول األبواب وأ ها وهو يبحث يف تنظيم 
 جتعل من األمة املصدر األساسي 915السلطات، فاملادة 

للسلطات وليس امللك، وبناء عليه مت االعااف بسيادة 

األمة، ةإلضافة إىل حتويل نظام احلكم إىل ملكية برملانية، 
فيها يتمُّ سحب العديد من الصالحيات من امللك إىل 
علس النواب، وال يستطيع األخري إلغاء الدستور أو إدخال 
تعديالت عليه إال مبوجب نظام تشاك فيه السلطات 

 الثالث )تشريعية وقضا ية وتنفيذية(.
ر ةلدستور نفسه، ولكن ا نظام وراثة العرش فلم يقرَّ أمَّ 

اليت  9111 ةبريل سنأ 95إبشارة الدستور إىل مرسوم 
تكسب هذا النظام صبغه دستورية، وقد نص صراحة على 
أن النصوص اخلاصة بنظام توارث العرش ال ميكن أن 

 .نظر فيهاالقااح إعادة ال ةتكون عرض
إن امللك الذي كان من قبل ميلك يف يده السلطة التشريعية 
والتنفيذية مل حيتفظ يف املواد التشريعية إال بسلطة نظامية، 
وهي أن يصدر القوانني الالزمة لضمان تنفيذ القوانني، 
ولكن من غري أن يكون له سلطة تعديلها أو تعطيلها أو 

ه السلطة النظامية االستغناء عن تنفيذها، وقد كانت هذ
فني إبنفاذ القوانني، ولكن هناك من اختصاص الوزراء املكلَّ 

حالة جيوز فيها للملك أن يصدر مراسيم من غري موافقة 
ولية الوزراء السياسية ؤ الربملان السابقة عليها، وحتت مس

اليت  عاجلةالذين ميضون املراسيم معه، وذلك يف التدابري ال
د الربملان، ولكن هذه املراسيم ال ميكن معها انتظار عق

رفضها  نفإ ،جيب أن تعرض على الربملان يف أوىل جلساته
 أحد اجمللسني سقطت.

ولية ؤ غري عادية احتفظ هبا امللك حتت مس ةوهناك سلط
يف ذيوله  ا، وهي إعالن احلكم العريف الذي جيرُّ الوزراء أبعً 

إيقاف بعض الضماانت الدستورية ولكن جيب أن يوافل 
 .(1)ربملان على إعالن احلكم العريفال
الدستور صراحة على  فينصُّ ا خبصوص احلكم النيايب: أمَّ 

إنشاء حكم نيايب حقيقي يف البالد، والسلطة التشريعية 
ا، فال تكون يف يد امللك وعلس الشيوخ وعلس النواب معً 

جيوز نشر قرار تشريعي له صبغة القانون إال إذا سبل 

                                                                 
( ألربت شقري، الدستور املصري واحلكم النيايب يف مصر، )القاهرة: اهليئة 1)

 .25(، ص 1091العامة لقصور الثقافة، 
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وكانت السلطة التنفيذية قبل هذا تستطيع الربملان فأجازه، 
برأي علس شورى القوانني أو اجلمعية  أَ بَ عْ ا أن ال تقَ دا مً 

 ةأو التشريعي ةالعمومي ةاجلمعي ةالتشريعية ومل تكن موافق
العقارية أو  ، يف إجازة األموال املقررةإالَّ  ةمشاأ

وأن امللك ال يكون بعد اآلن على قدم املساواة  الشخصية،
نقض  عاف له حبلجأ ، ألنه مل يُ نْي اجمللسني التشريعيقَّ  مع

 عليه أن قراراهتما ولو على سبيل التوفيل البسيط، بل يتعنيَّ 
يوافل على القوانني اليت جييزها الربملان وكل السلطة املعاف 

 ا يف الربملان.ا ًثنيً هبا للملك هي أن يطلب اقااعً 
ا، وعات القوانني مطلقً قااح مشر االربملان يف  عل حلُّ وقد جُ 

إال يف مسألة فرض ضرا ب جديدة أو زًيدة الضرا ب 
ا به جمللس شورى القوانني احلالية، ومل يكن هذا احلل معافً 

، وكل ما كان يستطيعه هو أن يطلب من 9335بقانون 
يف  ةولكن احلكومة كانت حر  ،احلكومة تقدمي املشروعات

 .(1)و عدم تلبيتهأهذا الطلب  ةتلبي
 ةبني السلطتني التشريعي ةاملتبادل ةاعاف الدستور ةلرقابو 

 وذلك على النحو التايل: ة،والتنفيذي
 ل يف اآليت:تتمثَّ  للحكومة ةالتشريعي ةالسلط ةرقابأ( 
 ةيف توجيه أسئل أعطى الدستور ألعضاء الربملان احللَّ  -9

 (.907ادة )املستجواب الوزراء اإىل الوزراء وكذلك 
دستور لعضو الربملان احلل يف ألب إجراء حتقيل ر القرَّ  -1

 .(903ادة )امل
السياسية للوزارة، كما  ةوليؤ ر هذا الدستور مبدأ املسقرَّ  -5

، لذلك (55ادة )املامللك  ةوليؤ عدم مس أعلى مبد نصَّ 
أن امللك  رَ ة على هذين املبدأين، فقرَّ نتا ج منطقيَّ  بَ تَّ رَ 

لذلك ال تكون أوامره  وزرا ه وأنه ةيباشر سلطاته بواسط
شاك يف التوقيع عليها ر يس علس اإال إذا  ةفاته انفذوتصرُّ 

وأمام ذلك فإن الوزارة هي  ،ونالوزراء والوزراء املختصُّ 
 وهنا.ؤ وتصريف ش ةا عن أمور الدولسياسيًّ  ةولؤ املس
 

                                                                 
 .51-53املرجع السابل، ص ص ( 1)

تظهر  ةرقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعيب( 
 يف اآليت:

ل يف التدخُّ  ةالتنفيذي ةالدستور من حل للسلطره ما قرَّ  -9
يف سري عمل الربملان وذلك عن أريل دعوة الربملان إىل 

 (،12ادة )املوفض الدورة الربملانية (، 12ادة )املنعقاد اال
 (.15ادة )املنعقاد الربملان اوأتجيل 

 ةا ملواجها مهمًّ سالحً  ةالتنفيذي ةمنُ الدستور السلط -1
 علس النواب حلجأ  رية، حيث منحها حلَّ الوزا ةوليؤ املس
 .(2)(53ادة )امل
 :9193االجتماعي والسياسي لدستور  لنقدا -3

وعلى الرغم من اشتمال الدستور على تقرير احلقوق 
السياسية وشكل الدولة واحلكومة واهليئات النيابية وغري 

مل يتطرق من بعيد أو قريب من تطبيل  ذلك، إال أنه كان 
ة اجتماعية يتم فيها تقليل الفجوة بني األغنياء منظومة عدال

والفقراء أبي شكل كان،  يف الوقت الذي كان يعاين فيه 
فقراء املصريني من تبعتات انتهاء احلرب العاملية األوىل 
واخنفاض سعر القطن وزًيدة حجم الضرا ب عليهم، بل  

ينتج عنه  رجعي اقتصاديعلى مضمون  يشتملكان 
حيث حافظ ، الطبقات وشرعنتهاحلفاظ على نظام 

الدستور على النظم االقتصادية السابقة دون تغيري يف 
 أصبُفحواها، وذلك يع  أن الدخول يف معاك السياسية 

، من األغنياء وكبار املالك قاصر على الطبقة الربجوازية
عون به من نفوذ فصار يف مستطاعهم بفضل ما يتمتَّ

فسهم وأنصارهم إىل اقتصادي واجتماعي أن يدفعوا أبن
وهنا ةألموال الربملان، وأن يسيطروا على األحزاب اليت يغذُّ 

 .وهكذا يكفلون محاية مصاحلهم ،وةلتايل األداة التنفيذية
 وادوقد قابل احلزب الشيوعي صدور الدستور هبذه امل

ا  أعن فيه يف الدستور أعنً وأصدر بياانً  ،ةالحتجاج
سبتمرب صدر  1ذا البيان، ويف به هلمل أيْ  اا ولكن أحدً شديدً 

قانون العقوةت الذي نص على "أن يعاقب ةلسجن ملدة 

                                                                 
( أمحد حممد أمني، الدساتري ومشروعات الدساتري يف مصر، مرجع 2)

 .13ص  سابل، 
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نظام  يةال تتجاوز مخس سنني كل من حيرض على كراه
ر يف القطر املصري أو ينشر األفكار الثورية احلكومة املقرَّ 

 .(1)"الدستور األساسية ئاملغايرة ملباد
السابل وعضو هر ز وكيل اجلامع األ ه الشيخ حممد شاكرووجَّ 

، ا للدستوراملقطم نقدً  اجلمعية التشريعية يف مقالة يف جريدة
يف ظل حكم عريف بريطاين ومل  وضع الدستور نتقداحيث 

 ووضع بواسطة ،يوضع الدستور من خالل مجعية وأنية
ميلكون من  أفراد ال ةستعانت ببضعاإرادة حكومية 

نتقد او  ، ةسم األمَّ م ةالتكلُّ  هلم حلَّ خيوجأ  الصفات النيابية ما
 الربيطانية على مصر "يف ظلجأ  ا اإللغاء الصوري للحمايةأيضً 

قانوين للسيادة الاكية النتقال غري فرباير" واال 13تصريُ 
 .(2)زالت دولة حتت احلماية األجنبية إىل مصر ألهنا ما

 :9193السودان يف دستور  -4
 13كريزون، صدر تصريُ -ملا فشلت مفاوضات عديل

ة ةستقالل مصر ظاته اخلاصَّ مشتمال يف حتفُّ  9111فرباير 
على مسألة السودان ةعتبار بقاء الوضع الراهن بشأهنا 

املفاوضات بني مصر وبريطانيا عن تسوية هلا،  حىت تستمرَّ 
ظ ا هبذا التحفُّ س جاء أول امتحان هلذا التصريُ متعلقً 

ت مشروع السوداين، إذ اضطرت جلنه الثالثني اليت أعدَّ 
الدستور املصري إىل مواجهه املسألة السودانية يف أمرين: 
 حتديد لقب امللك وحتديد نطاق سرًين الدستور، فنصَّ 

على أن امللك يلقب مبلك مصر  (11املادة )املشروع يف 
على أن "جتري أحكام هذا  (955املادة )والسودان، ويف 

فمع أنه الدستور على اململكة املصرية ما عدا السودان، 
 ر نظام احلكم فيه بقانون خاص".جزء منها يقرَّ 

ورأت اللجنة يف هاتني الصيغتني أهنما تعافان أبصل احلل 
فيها  دَّ عأ املصري يف السودان، وقد شهدت الفاة اليت أُ 

مناورات سياسية واسعة بني األأراف  9115دستور 

                                                                 
( عبد العظيم حممد رمضان، تطور احلركة الوأنية يف مصر، مرجع سابل، 1)

 .511ص 
ألربت شقري، الدستور املصري واحلكم النيايب، مرجع سابل، ص ص ( 2)

15-905. 

 الثالثة يف السياسة املصرية: "اإلجنليز وامللك والوفد"،
حيث أغضب امللك تقييد سلطاته مبشروع الدستور 

ني واستنادهم وأزعجه حتالف اإلجنليز مع األحرار الدستوريجأ 
إليهم فيما من شأنه إضعاف نفوذه، فبدأ مناوأته لوزارة 

 "عبد اخلالل ثروت" وتقاربه مع الوفد.
وتقارب الوفد مع امللك لالستفادة منه يف مواجهة حلف 

ب على ذ خطة لضرب الوفد وترتَّ ختَّ ثروت، الذي ا-نيبلأ
ذلك استقالة وزارة ثروت، فبادر امللك إىل إسناد الوزارة إىل 

للنيب، مما استاء له أ"حممد توفيل نسيم" بغري استشارة 
ع من ل مشروع الدستور مبا يوسجأ اإلجنليز وبدأت الوزارة تعدجأ 

ني سلطات امللك، وكان اإلجنليز قد اعاضوا على النصَّ 
 ةلسودان يف مشروع الدستور على عهد وزارة نْي صَّ اخلا

فرباير الذي قبلته  13ثروت ةعتبار تعارضهما مع تصريُ 
 الوزارة.

"امللك يلقب مبلك مصر  : و ا بديلنْي نْي واقاح كريزون نصَّ 
ع هبا جاللته هذا احلكم أبية حقوق ميكن أن يتمتَّ وال خيلُّ 

ور على اململكة يف السودان" و"جتري أحكام هذا الدست
ذلك أبية حقوق ملصر يف السودان"، فإذا  املصرية وال خيلُّ 

 أو نْي ه احلاليقَّ يْ ت احلكومة على إصدار الدستور بنصَّ أصرَّ 
 إىل احلكومة م بياانً ، فإن بريطانيا ستسلجأ  غري مناسبنْي نْي نصَّ 

 فرباير. 13ن اهتامها مبحاولة إلغاء تصريُ املصرية يتضمَّ 
هه إىل اآلًثر الوخيمة اليت للنيب امللك فؤاد ونبَّ أ وقابل اللورد

ألب  ب على عناده هو وحكومته، س تال عليه بياانً تاتَّ 
عه مبا تراه احلكومة الربيطانية من أن النص يف منه أن يوقجأ 

الدستور على وضع الدستور يف السودان يتعارض مع 
الراهن ا يف الوضع نان تغيريً فرباير وأهنما يتضمَّ  13تصريُ 

وأن احلكومة الربيطانية أتمل أال يكون  ،ةلنسبة للسودان
وهي قد ألغت احلماية  ،ا للجدالإصدار الدستور موضعً 

ستجابة ملصاحل الشعب املصري، وال تنظر بعني العطف ا
ُ املصريجأ  هتم الدستورية، وليس ني حرًيَّ للتأخري املستمر يف من

حبقوق مصر يف  يف املساس ةرغب ةلدى احلكومة الربيطاني
 .السودان وال حقوقها يف مياه النيل
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احلال حريصني على النظام  ةمل يكن اإلجنليز بطبيع
بقدر حرصهم على دعم حلفا هم  الدستوري املصري إال

ني" وغريهم وضمان مشاركتهم يف احلكم "األحرار الدستوريجأ 
ومبا  ،ا يف مصرا مستقرًّ من خالل الدستور، مبا يكفل وضعً 

ُ  ةقن حسم املسا ل املعلَّ ميكن م فرباير، وبعد  13يف تصري
ك اإلجنليز بني اإلجنليز وامللك و متسُّ  ةمناورات سياسيَّ 

النص على  بتوقيع امللك على البيان رضخ هلم امللك ومتَّ 
 .(1)من اإلجنليز ومضاها بنفسه ةاملقبول ةالصيغ
 تعدايت على الدستور يف طريق إلغائه: -5

كان سعد زغلول بطل مصر بال   9115عام  حلَّ عندما 
ه، ومع منازع، وأخذت دار املندوب السامي ختطب ودَّ 

ا بني امللك النزاع سريعً  ذلك مل يكن بد من أن يدبَّ 
األوتوقراأي النزعة والزعيم الدستوري، وبدأ الصراع يف 

م سعد ةدئ األمر يف صورة مناوشات خفيفة عندما قدَّ 
ها أبمساء الوزراء الذين دَّ زغلول للملك القا مة اليت أع

اختارهم، فقد اعاض امللك على امسني منهم، واعاض 
، وكانت التقاليد تقضي نْي على وزيرين آخرين لكوهنما قبطيقَّ 

أن يكون يف الوزارة وزير قبطي واحد، وال يليل أن يكون 
ر الشعب ةخلروج وقد يتأثَّ  ،ا يف بلد مسلموزير العدل قبطيًّ 
ك سعد زغلول مبوقفه إال أنه عدل ، ومتسَّ على هذا التقليد

 عن تعيني  وزير العدل القبطي.
كانت هذه اجلولة األوىل، س كانت اجلولة الثانية يف كتاب 
 امللك فؤاد إىل سعد زغلول الذي عهد إليه فيه بتويلجأ 

اختياره له على كل األسباب ما عدا  الوزارة، فقد بىن
األمة  ةوهو أنه انل ثقالسبب الوحيد الذي اختاره ألجله، 

أن ينكر  -كما قال الرافعي-وكان غرضه  ،يف االنتخاةت
األساس الدستوري لقيام الوزارات وسقوأها وال يعاف 

امها، لكن سعد ةشا ختيار حكَّ اها يف وحقجأ  ةاألم ةبسلط

                                                                 
 :( انظر اآليت1)

أارق البشري، سعد زغلول يفاوض االستعمار، )القاهرة: دار الشروق،  -
 .13(، ص 1091

 .539عبد العظيم حممد رمضان، مرجع سابل، ص  -

أجاب على هذا اإلنكار يف جوابه إىل امللك، فقد جعل 
حاام اوضرورة  ةمَّ األ ةأول سبب لواليته احلكم هو ثق

أن دخلت يف  ةشتباكات احلقيقيإرادهتا، س مل تلبث هذه اال
نني من دور صدام عندما أراد امللك زًيدة عدد النواب املعيَّ 

ثالثني إىل مخسني وكان الغرض من ذلك وضع اجمللسني 
نني من قبل امللك، لكن سعد األعضاء املعيَّ  ةحتت رمح

ا ا خاصًّ يف التعيني ليس حقًّ  امللك ك أبن حلَّ زغلول متسَّ 
امللك فؤاد  ضطرَّ او  ،هءيستعمله بدون أن يشرك فيه وزرا

نتهى إىل أن امللك ال او  ةلقبول التحكيم يف هذه املسأل
 وزرا ه وهو مبدأ ال حيتمل أيَّ  ة سلطاته إال بواسطيتوىلَّ 

 .(2)ستثناءا
السيارة اليت كان  9115يف نوفمرب  ةحمسلَّ  ةهامجت مجاع

"يل ستاك" سردار اجليش املصري وحاكم  قلها السرييست
 يف اليوم التايل السودان، فأصيب إصاةت خطرية وتويفجأ 

 ومحَّلتا إبصابته، فثارت ًث رة احلكومة الربيطانية، رً متأثجأ 
 ولية احلادث.ؤ صحفها سعد زغلول مس

ستمرار استغلت بريطانيا هذا احلادث لصاحل تدعيم و او 
وةلتايل  ،ام قبضتها على البالدحتالل ملصر وإحكاال

للثورة بزعامة سعد زغلول،  ةآًثر إجيابي ةالقضاء على أي
احلكومة  تللحكومة املصرية، وأالب اهت إنذارً فوجَّ 
ومعاقبتهم ومنع  ةعتذار عن احلادث والبحث عن اجلناةال

 ة قدرهااملظاهرات الشعبية وأن تدفع احلكومة املصرية غرام
وسحب اجليش  ةحكومة الربيطانينصف مليون جنيه لل

يف  ةاملصري من السودان وأن تطلل يد احلكومة الربيطاني
 ةحتوى اإلنذار على تصفيااألجانب، و  ةمصر حلماي

املصرية على السودان وإعادة السيطرة الكاملة على  ةالسياد
 ةحلماي ةختاذ التدابري املناسبدت ةاحلكم يف مصر، وهدَّ 

 ن.مصاحلها يف مصر والسودا
 ةوليؤ سعد زغلول مس ىنفو  ،ت مصر على هذا اإلنذاروردَّ 

وأعلن قبول بعض املطالب  ،احلكومة املصرية عن احلادث
على املطلب اخلاص بسحب اجليش  حتجَّ او  ،الربيطانية

                                                                 
 .519( أارق البشري، مرجع سابل، ص 2)
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 ةا على السماح للسودان بزراعوأيضً  ،املصري من السودان
يف  ةوالزراع ر على الريجأ راضي سوف تؤثجأ من األ ةمساح

على إعادة السيطرة كذلك عاض  او  ،ألراضي املصريةا
 على الوظا ف احليوية يف مصر. ةالربيطاني

ستقالته للملك اوعلى إثر ذلك قام سعد زغلول بتقدمي 
ل امللك حلماية البالد، وقبأ  ةلعجزه عن القيام ةملهام املفروض

جتمع علس النواب ا، ويف مساء نفس اليوم ةستقالاال
فات احلكومة ا على تصرُّ حتجاجً ا ادر والشيوخ حيث أص

املصرية يف  ةعتداء الذي وقع على حقوق األمالربيطانية واال
ستقالل التام كه ةالوأعلن الربملان املصري متسُّ  ،سيادهتا

 .(1)ةقبل التجز يملصر والسودان كوأن واحد ال 
ر ةشا بتويل و ويف تلك األثناء عهد امللك فؤاد إىل زي

ت الوزارة مع القصر يف خطته هلدم الوفد الوزارة، وتعاون
حتميل حكومة  -على وسا ل ثالث: األوىل ةنبنت اخلطاو 

بت على اإلنذار تَّ النتا ج اليت تر  ةوليؤ الوفد وبرملانه مس
الوفد من الداخل من خالل  حماولة هدم -الربيطاين. الثانية

أتليف حزب  -ة. الثالثةستقاالت من اهليئة الوفديَّ حركة اال
متصاص هذه العناصر اخلارجة عن الوفد، ا قصر يتوىلَّ لل

وكان هذا  ، ملء الفراغ الذي سوف خيلفه الوفدليتوىلَّ 
كما أألل   "حزب الشيطان"حتاد أو سبب قيام حزب اال

 .(2)عليه سعد زغلول
ت وزارة زيور ةشا يف اخلضوع الكامل ملطالب ستمرَّ او 

 ،السوداننسحاب اجليش املصري من ااإلجنليز وأخطرها 
، 9191نقالب ضد مكاسب ثورة اوكان ذلك مبثابة 

ا بتأجيل ملكيًّ  استصدار زيور ةشا مرسومً اوتبع ذلك 
 تستصدر اا وقبل أن ينتهي الشهر نعقاد الربملان شهرً ا

وكان هذا  ،علس النواب ا حبلجأ ا ملكيًّ الوزارة مرسومً 
له، ا نتهاكً استهانة ةلدستور و اف من جانب الوزارة التصرُّ 

                                                                 
، 9191( حممد عبد الفتاح أبو الفضل، أتمالت يف ثورات مصر.. ثورة 1)

 .199(، ص 9112تاب، )القاهرة: اهليئة املصرية العامة للك
( عبد العظيم حممد رمضان، تطور احلركة الوأنية يف مصر، مرجع سابل، 2)
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نتخاةت امللغي ا لقانون االةت وفقً انتخحيث جرت اال
 دَ هأ ة، وعَ ورغم هذا جاء الربملان أبغلبية وفديَّ  ،دستورًيًّ 

ختار اامللك إىل زيور ةشا بتشكيل الوزارة اجلديدة، و 
نصراف أعضاء اجمللس ااجمللس لرائسته سعد زغلول وقبل 

اجمللس  حبلجأ  ايًّ ملك امرً أن امللك فؤاد أصدر أأعلن زيور ةشا 
 .(3)نتخاةت جديدةاوبدعوة إلجراء 

ا على جسيمً  عتداءً ان اجمللس يتضمَّ  كان هذا اإلجراء حبلجأ 
الدستور، ألن الدستور كان صرحيا يف أن اجمللس ال ميكن  

مرتني يف دورة واحدة للسبب نفسه، وهكذا  لَّ أن حيَُ 
وأخذ  ،لت احلياة النيابية بعد عام واحد من قيامهاطجأ عُ 

القصر على إثر ذلك يستأثر بكل السلطة يف البالد وأصبُ 
ة دوا ر السلك وخباصَّ  ،مصدر التعيينات يف مجيع الدوا ر

 .(4)السياسي
نتخاةت وأسفرت عن فوز الوفد أبغلبية، وأجريت اال

وزارة زيور وجاءت وزارة عديل يكن يف نفس  تستقالَ او 
م او  ،انختري سعد زغلول لرائسة الربملااليوم، و  نتهى هذا العا

َ ، وعندما تُ ةمهمَّ  بغري أحداٍث  جتمع الوفد اسعد زغلول  ويفجأ
ختيار مصطفى اوكان اإلمجاع على  ،له ةختيار خليفال

ا ختري ليكون ر يس علس النواب خلفً االنحاس ةشا، و 
 .(5)لسعد زغلول

فاق بني اإلجنليز والسراي واألحرار تجأ التفاهم واال ومتَّ 
لة عتبارها ممثجأ ني على ضرب حكومة النحاس، ةالدستوريجأ 

، فاستقال حممد ةللشعب واحلياة الدستورية الدميقراأي
حممود ةشا وجعفر وايل ةشا، س أقال امللك فؤاد الوزارة 

ف حممد حممود بتشكيل وزارة جديدة، وغ  عن البيان وكلَّ 

                                                                 
( حممد عبد الفتاح أبو الفضل، أتمالت يف ثورات مصر، مرجع سابل، 3)

 .192ص 
 ( ملزيد من التفاصيل، انظر اآليت:4)

عبد العظيم حممد رمضان، تطور احلركة الوأنية، مرجع سابل، ص  -
539. 
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  ا، ألن احلكومةا وروحً جيايف الدستور نصًّ  عملٌ  ةأن اإلقال
تشكيل وزارة جديدة،  الربملان، ومتَّ  ةبثق ةعكانت متمتجأ 

وقبل  ،انعقاد الربملان شهرً ابتأجيل  اصدرت مرسومً أو 
النواب والشيوخ  يعلس نقضاء الشهر صدر مرسوم حبلجأ ا

 ةثالث سنوات قابل ةوتعطيل الدستور والعمل أبحكامه ملد
للتجديد، وأصدرت األحزاب بينات للتنديد ةلذي 

وقامت بضع مظاهرات على إثر ذلك ولكن حدث، 
 .قهاستطاع أن يفرجأ االبوليس 

نعقاد الربملان مرة ارت اهليئة الربملانية وعلى اجلانب اآلخر قرَّ 
عدم  توأعلن ،كأن مل يكن مرسوم احللجأ  ترب تعاو  ،أخرى
يف احلكومة، وكان النواب والشيوخ لكل مديرية  اثقته
 ةموا عرا ض للمطالبيقدجأ هون إىل ساحه قصر عابدين ليتوجَّ 
احلياة النيابية فكانوا مينعون بقوة البوليس من الوصول  ةبعود

 .اتضوا للضرب يف بعض املرَّ للقصر وتعرَّ 
س عهد إىل عديل ةشا يكن بتأليف وزارة جديدة وكان 

نتخاةت اأهم عمل هلا هو إعادة احلياة الدستورية وإجراء 
ا ستصدرت الوزارة أمرً اقد ا ف، وإذ كان الدستور موقوفً ةعام

منه  ةا إبنفاذ أحكام الدستور والعمل ةملواد املعطلملكيًّ 
يناير  99جتماع يف نتخاةت والدعوة لالوإجراء اال

9150. 
 ،ستقالت الوزارةاو  ،نتخاةتا يف االا كبريً وفاز الوفد فوزً 

زعيم  هوعهد امللك إىل النحاس ةشا بتأليف الوزارة ةعتبار 
وكان  9150يناير  99تُ الربملان يوم فتُ او  األغلبية،

 .9115الربملان الرابع منذ بداية النظام الدستوري 
 9131دستور إصدار  -اثلثًا

اخلالف بني الوزارة والسراي حول تعيينات  بَّ سرعان ما دَ 
ويف نفس  ،وزارة النحاس ةستقالنتهت ةاألعضاء اجمللس، و 

قي بتقأليف القوزارة اليقوم عهقد امللقك فقؤاد إىل إمساعيقل صقد
حبقوققققه  ةسقققتهانا للشقققعب و اجلديققدة، وكقققان أتليفهقققا حتققدًيً 

 ،والققبطش ةةلشققدَّ  ةعتزمققت أخقذ األمققاوإرادتقه، وبققدا أهنققا 
 لقققت القققوزارةُ ، وأجَّ ةسقققتبدادية ورجعيقققانتهجققت سياسقققات او 
ا وأغلققت احلكومقة ا كمقا فعلقت سقابقً نعققاد الربملقان شقهرً ا

 فَ لَّققققوكَ  ة،ا املسققققلحأبقققواب الربملققققان ووضقققعت حولققققه قواهتققق
األستاذ "ويصا واصف" ر يس علس النواب بوليس الربملان 

، ودخل النقواب ئمها رجال املطافوحطَّ  بتحطيم السالسل
 .احلكومة للدستور ةوا على خمالفحتجُّ ااجمللس و  ةقاع

 عتققزماو  ،تقه مبقاومققة وزارة صقدقي ةشقاأثبقت الشقعب حيويَّ 
دت احلوادث جتدَّ  سَّ  ومن ،ن يقهر الشعب ةلقوةأ األخري
وأخقذ الوفقد وعلقى رأسقه النحقاس ةشقا  ،ة يف عهقدهالدمويَّق

عتققداء علققى نشققر الققدعوة إىل مقاومققة االييطققوف األقققاليم 
قانون  نجأ الدستور، وكانت وزارة صدقي ةشا عزمت على سَ 

وجيعل حل  ،نتخاب على درجتنينتخاةت جديد جيعل االا
لعراقيل أمقام حصقول ضع ايو  ،نتخاب يف أضيل احلدوداال

 باشقر، فحققرمَ املالوفقد علقى األغلبيقة يف النظققام اجلديقد غقري 
د معظمهقا الوفقد مقن أن أبققة العمقال والفالحقني القيت تؤيجأق

شاط يف او  ،نتخاب أعضاء اجمللسايكون هلا دور مهم يف 
ال تتققوفر يف أغلبيقة هققذه  ةوتعليميق ةماليقق ااملنقدوبني شقروأً 

فئققات هققي عصققب الوفققد فقققإن الطبقققة، وملققا كانققت هققذه ال
إىل  ةقاصقققققم ةن هدفقققققه توجيقققققه ضقققققرباالدسقققققتور اجلديقققققد كققققق

 9115، س صقققدر األمققر امللكقققي إببطققال دسقققتور (1)الوفققد
اجمللسني القا مني يف أكتوبر  لجأ وحَ  ،وإعالن الدستور اجلديد

، وقد أرفل الدستور اجلديد ببيان للملك قصقد بقه 9150
تشكيل  -األول :أمورويتناول ثالثة  ،الرأي العام ةمواجه

 -، الثالثةالربملان ةلسلطة التنفيذي ةعالق -الربملان، الثاين
ذه األمققور هلقالبيققان  دَ هَّقوقققد مَ  .نتخققاةت اجلديقدققانون اال

مته ألحوال ءأًثر فيه عدم مال 9115هبجوم على دستور 
يف  ةملقا بلغتقه الدميقراأيق ةنه يعترب صورة سويَّ إمصر، فقال 

ا حبققث أسقققباب يًضقققأاحلاضققر، وجقققاء فيققه  أوروة يف العصققر
نتخاب العام املباشر وهاجم نظام اال ،9115فشل دستور 

وتساءل عن  ،نتشار التعليمار الصناعي و ألنه مرتبط ةلتطوُّ 
سققتفاض يف الشققكوى مققن اسقبب التعجيققل بنقلققه ملصققر، و 

                                                                 
( ماهر حسن، حكاية الدساتري املصرية يف ما ة عام، مرجع سابل، ص 1)
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ني وهاجم الوفقديجأ  ة،حنطاط مستوى أعضاء اجملالس النيابيا
 .(1)هوا هذا التغيري لصاحلهموَّ مهم أبهنم شهتَّ او 

ا على إلغاء الدستور حتجاجً اهذا وقد قامت املظاهرات 
 ،ةجتماعات العامَّ نع عقد االومُ  ،ةمعت بشدَّ ولكنها قُ 

 ،الوفد يف خطبه وبياانته على إلغاء الدستور حتجَّ او 
علس الشيوخ،  ةستقال عديل يكن ةشا من رائساو 
نتخاةت ومل تكاث هبا الا ةحزاب على مقاأعاألفقت اتَّ و 

ت يف سياستها، وقامت يف القاهرة ستمرَّ االسراي و 
 ،نتخاةتواإلسكندرية بعض املظاهرات لتعطيل اال

وأضرب عمال عنابر بوالق والورش األمريية وقابلتها 
 وجتمع الربملان يف يونيااحلكومة مبنتهى العنف والقسوة، و 

النظام الذي أقامه ا على للوزارة حريصً  ادً وكان مؤيجأ  9159
ةلشعب والرأي العام،  ةفكان منقطع الصل ،صدقي ةشا

ستمراره اوكان  9155ستقالته يف ام إمساعيل صدقي س قدَّ 
ته ال حتتمل ج أبن صحَّ وحتجَّ  ،بسبب أتييد السراي لوزارته

ةشا بتأليف  املنصب، وعهد امللك إىل عبد الفتاح حيىي
صدر أمر ملكي  9155 نوفمرب 59الوزارة اجلديدة، ويف 

إال أنه مل أيمر إبعادة العمل  9150إببطال العمل بدستور 
  آخر سيحلُّ ا دستورًيًّ ه إىل أن نظامً ونوَّ  ،9115بدستور 

 .هحملَّ 
ت البالد وعمَّ  ،9115دستور  ةكت بعودمتسَّ  ةإال أن األمَّ 

 غري بعودة الدستور كاماًل  ةللمطالب ةجتماعياحركة 
ا يف نواحي القاهرة حتجاجً ااهرات منقوص، وقامت املظ

 وأًثر سقوطُ  ،وقابلها البوليس إبأالق النار ،وبعض املدن
امللك فؤاد  ةالعام وتظاهر أالب جامع الشهداء السخطَ 

، ةمن أالب اجلامععدٌد تل فيها وقُ  ةاجلامع ةمن ساح
جر افأغلقت املت ؛نوفمرب 13ذلك إضراب عام يوم  وتبعَ 

رة من مصغَّ وكانت صورةً  .رهيب يف حدادٍ  ةوبدت العاصم

                                                                 
سابل، ص ( عبد العظيم رمضان، تطور احلركة الوأنية يف مصر، مرجع 1)

753. 

احلياة الدستورية،  ةوكان هلا أثرها على عود 9191ثورة 
 .(2)ي العامأورضخت الوزارة للر 

 :9131التجاوزات يف دستور   -9
وهو نفس الدستور  ،ملكيجٍ  مرٍ أب 9150دستور  يلغأُ 

د امللك ولذلك تعمَّ  ،حاامهاالذي أقسم امللك فؤاد على 
 الوالء للدستور اجلديد، وامللك ال ميلك سم مينيفؤاد أال يقْ 

فسخ الدستور ألنه عبارة عن تعاقد بني أرفني  ا امللك 
بلد، فبذلك يكون قد فسخ هذا التعاقد  يجأ أوالشعب يف 

 ةسلطات األم 9150أهدر دستور وقد  من أرف واحد.
 أ ها: ،وحقوقها يف مواضع كثرية

ألي تعديل نص الدستور اجلديد على أنه غري قابل  -9
 عشر سنوات. ةملد
أو عدم  ةعلس النواب يف أرح الثق ه الدستور حلَّ شوَّ  -1

عليها ولكن  ةلوزراء أو ةلوزارة، رغم أنه نصَّ  ةالثق
 .ظات جتعل من املستحيل ممارسة هذا احللبتحفُّ 

علس النواب، مادة  املادة اخلاصة حبل امللك يف حلجأ  -5
حقوق  ةاجمللس دون أي حلجأ  يف احللَّ  تعطي امللكَ  ةمطلق

 ةإعاد الربملان حلَّ  ةملمارس ةللمجلس ودون مواعيد ًثبت
وقد  ،النظر يف القوانني اليت يرفض امللك التصديل عليها

ضماانت للشعب أو  من أيجأ  ةخالي ةصيغت هذه املاد
رغبات وأهواء امللك أو  منهما ضدَّ  يجٍ أللربملان لفرض إرادة 

 ةا واسعأعطى للسلطة التنفيذية فرصً  ، بلةالسلطة التنفيذي
ل هلا فرض ما ترغب من التشريع وبضماانت حتقجأ  يف حلجأ 
 .قوانني

قااح القوانني ااملطلل يف  جعل هذا الدستور احللَّ  -5
يف  ةالتنفيذي ةللملك فقط، كما أعطى احلل للسلط ةاملالي

 الربملان. ةيف غيب ةعتمادات املاليتقرير اال
احلل يف نقل  -اأيضً - ةالتنفيذي ةجعل للسلط -5
من ةب أو بند إىل آخر يف امليزانية،  ةعتمادات املالياال

 .بدون تصديل عليها من الربملان

                                                                 
( ماهر حسن، حكاية الدساتري املصرية يف ما ة عام، مرجع سابل، ص 2)

911. 



80 

 

الدولة أو  ةلربملان يف تقرير ميزانيلل احلمل يوجب  -2
 ة.الدورة الربملاني التصديل عليها قبل فضجأ 

اد يف نعقفيما بني أدوار اال- ةالتنفيذي ةأجاز للسلط -7
مصروفات غري  ةتقرير أي حلَّ  -علس النواب فاات حلجأ 

 .عتمادات جديدةابفتُ  ةأببواب أو بنود امليزاني ةوارد
نني يف علس الشيوخ جعل هذا الدستور األعضاء املعيَّ  -3

أعضاء  ثالثة أمخاسعلى أن يكونوا  صَّ حيث نَ  ،األغلبية
 .اجمللس

 اإلشراف الكامل يف أعاد هذا الدستور للملك احللَّ  -1
ألزهر، بعد أن كان دستور اوالتعيني لرجال الدين وشيخ 

ةجلامع  م أن ميارس امللك السلطة فيما خيتصُّ حيتجأ  9115
 األزهر واملعاهد الدينية بواسطة ر يس علس الوزراء وبناءً 

زهر، ختيار شيخ األاعلى ما يعرضه ر يس علس الوزارة يف 
حيث جعل يف  ،على غري ذلك وكان الدستور اجلديد ينصُّ 

 أيجأ  يد امللك والسلطة التنفيذيه إمكان تقليب األزهر ضدَّ 
يف البالد حىت ضد األحزاب أو الربملان أو  ةسلط
 .سات الوأنية عند اللزوماملؤسَّ 
قضى الدستور اجلديد على املقصود ةملادة اخلاصة  -90

 ستثنا ي،النعقاد غري العادي اإبلزام امللك بدعوة الربملان لال
 -عند الضرورة-إذا ألب أغلبية أعضاء اجمللس ذلك 

بل أصبحت  ،للملك ةغري ملزم ةفجعل هذه الضرور 
 له. ةوجوازي ةتقديري

ا ا نصوصً نتخاةت اجلديد متضمنً جاء قانون اال -99
 .(1)نتخاةتتزييف اال ةل عمليتسهجأ 
 :9133التبعات السياسية لصدور دستور  -9

 يف ممارسة العدوان ا أوياًل شا شوأً بعد أن قطع صدقي ة
، ةستبداديرضني لسياسته االاعلى الدستور والتنكيل ةملع

بعد أن وقفت  ةوخاصَّ  ،وجد نفسه يف فراغ سياسي داخلي
ده يف حىت اليت كانت تؤيجأ -ضده  ةمجيع األحزاب السياسي

حزب "أمساه  ،ر يف أتليف حزب جديدفكَّ ف -ةالبداي

                                                                 
( حممد عبد الفتاح أبو الفضل، أتمالت يف ثورات مصر، مرجع سابل، 1)

 .175ص 

 ةرضااملع ةوأألقت عليه صحاف ،ه رائستوتوىلَّ  "الشعب
حزب احلكومة، وكان اهلدف األساسي لصدقي ةشا أن 

نتخاةت وعلى يرتكن على هذا احلزب يف دخول اال
 .9150دستوره اجلديد، دستور  ئمباد

حتجاج على نتخاةت واالاال ةإىل مقاأع وقد دعا الوفدُ 
وقام احلزب الوأ  وحزب األحرار  ،9150دستور 
فقوا على مقاأعة تَّ احتجاج، حيث ني ةالالدستوريجأ 

الشعب  ةت لتوعياجتماعنتخاةت وعقدوا املؤمترات واالاال
من العمد واملشايخ يف أحناء  ر له، وجتاوب كثريٌ مبا يدبَّ 

وقامت وزارة  ،ستقاالهتما مم الكثري منهالبالد معهم، فقدَّ 
واحملاكمة أمام  ةمبطاردهتم وإحالتهم للمؤاخذ ةلداخليا

الس التأديب وصدرت ضدهم أحكام جا رة وقاسيه ع
 .(2)لتعجيزهم ةةلغرامات الفادح

نفرد حزب او  ،9159نتخاةت يف مايو ويونيو وأجريت اال
يل كحكومة صدقي ةشا يف التن تْ ومتادَ  ،الشعب ةمليدان

رضني وةلشعب الساخط، اواملشايخ املع ةألحزاب والعمد
ة، ة املقاومة الشعبيَّ ذلك أن تصاعدت حرك ةوكانت نتيج

سعار أبسبب هبوط  ةطاحنالقتصادية االزمة األفاقمت تو 
حني واملستأجرين، الضيل ةملزارعني والفالَّ  شتدَّ االقطن، و 

يف حتصيل  ةستعمال القسو ات احلكومة يف ستمرَّ او 
 .الضرا ب

 -والعمال ةالطلب اتوبضغط من تنظيم- ةويف هذه الفا 
ب الوفد واحلزب الوأ  من حز  ةوأني ةلت جبهتشكَّ 

حتاد، ني وحزب الشعب وحزب االوحزب األحرار الدستوريجأ 
ني، وقد قوبل ني املستقلجأ إىل بعض السياسيجأ  ةةإلضاف

ختريت اتهاج شعيب ال حدود له، و بْ ة ةتشكيل هذه اجلبه
ه على رفعأ  ةفقت اللجنتَّ ااخلطاب الذي  ةلوضع صيغ ةجلن

ا اخلطاب بعودة دستور وأالبوا يف هذ ،إىل امللك فؤاد
س حترير خطاب آخر إىل املندوب السامي  ،9115

ستئناف املفاوضات بني مصر الربيطاين أالبوا فيه ة

                                                                 
( عبد العظيم حممد رمضان، تطور احلركة الوأنية يف مصر، مرجع سابل، 2)

 .755ص 
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متيازات ستقالل الكامل وإلغاء االوبريطانيا لتحقيل اال
 .(1)األمم ةاألجنبية والسماح ملصر بدخول عصب

ومكاسب الشعب  9113عودة دستور  -رابًعا
 السياسية

العمل بدستور  ةديسمرب بعود 91مرسوم ملكي يف  صدر
ة بعد تكوين خاصَّ  ،د األملوقوبل ةلفرح وجتدُّ  9115

وكان صدور املرسوم امللكي يف نفس اليوم  ،اجلبهة الوأنية
م فيه علي ماهر ةشا "ر يس الديوان امللكي" الذي تسلَّ 

 ة.الوأني ةخطاب اجلبه
نتخاةت، عداد لالبعد ذلك أخذت وزارة نسيم ةشا يف اإل

تخاب املباشر وليس على مرحلتني، وكان امللك فؤاد نةال
، إال أن الوفد عارض ذلك ة تالفيَّ ايرغب يف أتليف وزارة 

ك بتشكيل احلزب الذي حيوز األغلبية الوزارة، ومتسَّ  ةبشدَّ 
عليه املرض  شتدَّ اوكان امللك فؤاد ةإلسكندرية حيث 

ا ودي بفاروق ملكً ونُ  ،9152بريل أ 13تويف يف يوم و 
فقابلته ةلبشر  ،أتمل منه اخلري ةوكانت األمَّ  ،ملصر

 .واحلفاوة
وحاز حزب  9152نتخاةت حرة يف مايو وجرت اال

العهد إىل مصطفى  ، ومتَّ ةالوفد على األغلبية الربملاني
ة، وجاء يف خطابه أن دالنحاس ةشا بتأليف الوزارة اجلدي

ستقالل ه الربملان هو حتقيل االمبرانمج وزارته الذي سيقدجأ 
حتالف مع الدولة الربيطانية والعمل على  ةإببرام معاهد

 .صيانه الدستور
 ةدعت احلكومة املصرية الدول صاحب 9157ويف عام 

شااك يف مؤمتر )موناو( يعقد متيازات األجنبية إىل االاال
 ،يف سويسرا للمفاوضة يف موضوع إلغاء هذه االمتيازات

توقيع االتفاقية وأعلن إلغاء االمتيازات األجنبية وانتهت ب
ا وخضوع األجانب املقيمني يف اتمً  يف القطر املصري إلغاءً 

مصر للتشريع املصري على أن تبقى احملاكم املختلطة حىت 
، وأقر الربملان وصدق على هذه 9151أكتوبر  15

                                                                 
مالت يف ثورات مصر، مرجع سابل، ( حممد عبد الفتاح أبو الفضل، أت1)

 .133-175ص ص 

وتعد هذه االتفاقية من  9157االتفاقية يف يوليو 
 .(2)9152 مكاسب معاهدة

 خامتة
ته إال أن الدستور يف وعلى الرغم من احلراك الشعيب وقوَّ 

يف  ةكان أدا -صدر قبله ذيال دستورشأن ال- 9115
وما فعلته  ،نة من السراي واإلجنليزيد السلطة احلاكمة املكوَّ 

وكان  ،السياسية ةالثورة هو إدخال الوفد كطرف يف اللعب
 ،دستورًيًّ  اأن يكون ملكيَّ  نظام امللكي جيبالالوفد يرى أن 

بواسطة  هوإمنا ميارس سلطات ،حيث ميلك امللك وال حيكم
 بني امللك والوفد يف ت األمور سجااًل ستمرَّ اوزرا ه، و 

البقاء يف فوزه فيها مل يستطع الوفد رغم ، نتخاةت متعاقبةا
 .احلكم أوياًل 

حيث أخذت عن  ،الدستور كن هناك مشكلة يف موادجأ تمل 
 عن املساواة أمام وهي يف جوهرها تعربجأ  ،ةتري الغربيَّ الدسا

ولية احلكومة أمام الربملان وغري ذلك من ؤ القانون ومس
 دْ رأ اإلشارة إليها، إال أن املالحظة أنه مل يَ  تاليت متَّ  ئاملباد

يف األمر امللكي بكتابة الدستور وال يف خطاب عبد اخلالل 
على  رٍ مؤشجأ  ثروت ةشا ر يس جلنة وضع الدستور أيُّ 
جتماعي بني  امفهوم املواأنة أو أن الدستور عبارة عن عقد 

 احلاكم واحملكوم.
 حاكمٍ  وعلى الرغم من صدور الدستور إال أن امللك كأيجأ 

 مصريجٍ  د ةلسلطة مل يستسلم لوجود أرٍف يرغب يف التفرُّ 
ض من األمة كشريك له، وبذل ومعه منتخب ومفوَّ 

ن واألعيان أصحاب و للوفد والقانونيُّ ن و ن املعادو السياسيُّ 
وهذا يقودان للتساؤل حول أبيعة وظروف تكوين -املصاحل 

املؤامرة تلو األخرى  رَ بقَّ ودَ  -النخبة يف مطلع القرن العشرين
وألغاه  9191إللغاء الدستور كأحد أهم مكاسب ثورة 

 .ضطر إىل إعادته فيما بعدافعال، و 
 امللك مللك فؤاد وتويلجأ هذا التالعب بعد وفاة ا ستمرَّ او 

 مصطفى ووفاة سعد زغلول وتويلجأ  ،ا لهفاروق احلكم خلفً 

                                                                 
( حممد عبد الفتاح أبو الفضل، أتمالت يف ثورات مصر، مرجع سابل، 2)

 .110ص 
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 ةستمر امللك مبعاوناا له، حيث النحاس رائسة الوفد خلفً 
كأداة  علي ماهر ةشا ر يس الديوان اللعب ةلدستور

اسية كلما دخلها يلتحجيم الوفد وإخراجه من اللعبة الس
 .نتخاةتبواسطة اال
الوضع الدويل يف هذا الوقت من إعالن الر يس وال خيفى 
ويلسون عن مباد ه وأ ها حل الشعوب  وودر و األمريكي 

يف تقرير مصريها، س نكوصه عنها عندما وافل على إقرار 
احلماية الربيطانية على مصر، وكان مبدأ تقرير املصري أداة 
يف يد الغرب لتفكيك آخر اإلمرباأورًيت الكربى وهي 

رية العثمانية وما يستتبع ذلك من أهداف سياسية اإلمرباأو 
 .قتصادية بوراثة تركتها وغنا مهااو 

 
***** 
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حتوالت التشريع والقضاء يف مصر بني ثوريت 

 9191و 9191
 (*)د.حازم علي ماهر

 متهيد:
م مستهدفة حتقيل االستقالل 9191قامت ثورة 

هدفها كاماًل إال أهنا استطاعت  الوأ ، وهي وإن مل حتقل
أن تضع األولوًيت الوأنية يف إأارها الصحيُ، ولفتت 
النظر إىل أن املعركة األهم هي معركة االستقالل، وإجالء 
احملتل الربيطاين عن البالد، وأن ما عداها من قضاًي ومعارك 
فرعية ينبغي أن تتوارى؛ ألهنا يف أحسن حاالهتا تشوش 

اكيز عليه، ويف أسوأها تعرقله ومتكن على ما ينبغي ال
للمحتل من ترسيخ سيطرته على الوأن، أرًضا وعًقال 

 وإرادة!
وعلى الرغم من أن التحوالت الكربى فيما يتعلل 

م، 9191مبجايل التشريع والقضاء قد سبقت قيام ثورة 
حني جرى إحالل القوانني الوضعية )الفرنسية( حمل الشريعة 

دال احملاكم القنصلية ةحملاكم الوأنية اإلسالمية، ومت استب
)يف القضاًي اليت يكون أحد أأرافها أجنبًيا(، بل وتشكلت 
املؤسسات واهلياكل املتعلقة بكل من التشريع والقضاء على 
نسل غريب مغاير ملا استقرت عليه مئات السنني، فإن هذه 
الثورة كان هلا أتثريات مهمة كذلك على حركيت التطور 

والقضا ي، وإن كانت تلك التأثريات اتبعة  التشريعي
للتحوالت السياسية املاتبة على منو احلركة الوأنية وإجياد 
ممثلني هلا يف الواقع السياسي واالجتماعي ومن س 
التشريعي، فضال عن شيوع الروح الوأنية وغلبتها على أية 

 حتزةت سياسية أخرى.

                                                                 
( ةحث مصري حاصل على درجة الدكتوراة يف القانون العام والشقريعة )*

 اإلسالمية.

قضا ية وقد تكون أهم تلك التحوالت القانونية وال
م، 9151م حىت ثورة يوليو 9191اليت حدثت بعد ثورة 

م، 9115تتمثل يف صدور الدستور املصري األول سنة 
وإحالل احملاكم األهلية حمل احملاكم املختلطة، فضال عن 
حركة التغيريات اليت جرت يف بعض التشريعات املصري، 
وعلى رأسها القانون املدين، وما ترتب على هذه التحوالت 

يعها من من التضييل من اختصاصات احملاكم الشرعية مج
وصوال إىل إلغا ها متاًما فيما بعد يف عهد ثورة يوليو 

، وهي كلها حتوالت سنرى أهنا ارتبطت يف األساس 9151
، أو على األقل 9191بتطورات سياسية دفعت إليها ثورة 

 أتثرت هبا، وذلك على التفصيل اآليت: 
 م:3911صدور دستور  -أوالً 

مل يبدأ سعي القوى الوأنية إىل إصدار أول دستوري 
م، بل بدأ قبل قدوم 9191مصري كامل مع قيام ثورة 

االحتالل الربيطاين، وكاد املصريون أن يتمكنوا من هدفهم 
م( فأصدروا "الال حة 9339يف أثناء الثورة العرابية )

ت من تغول 9331يناير  7األساسية" يف  م، واليت حدَّ
التنفيذية لصاحل الربملان لتضع مصر على أعتاب السلطة 

احلكم الدستوري، مما القى رفًضا صرحًيا من بريطانيا 
، وأدى يف النهاية إىل قدوم االحتالل الربيطاين (1)وفرنسا

م( وقضا ه على تلك الثورة وما سعت إليه من 9331)
إقامة حياة حرة وكرمية للمواأن املصري، فألغت الال حة 

وأصدرت بدال منها ما أمسته بق"القانون النظامي" األساسية 
الذي خال من النصوص الضامنة الستقاللية الربملان عن 

                                                                 
ية انظر يف تفاصيل اعااض الربيطانيني والفرنسيني على الال حة األساس (1)

م( ما أورده املؤرخ عبد الرمحن الرافعي مقن إرسقال القرقيبني 9331)دستور 
اإلجنليزي والفرنسي: كولفني ودي بلنيري مبقذكرة مشقاكة إىل قنصقليهما يف 

م، بعقد تعيقني وزارة البقارودي بيقومني، وقبيقل 9331فربايقر  2مصر بتاريخ 
ب" متربمني من إعالن الدستور بيوم واحد، اعاضا فيها على هذا "االنقال

النظام الدستوري أبكمله، مصرحني أبهنم يفضلون حكقم اخلقديوي ووزرا قه 
علققى حكقققم نقققواب الشقققعب واجلقققيش! )انظقققر: الثقققورة العرابيقققة واالحقققتالل 

م، ص 9135هق/ 9505اإلجنليزي، القاهرة: دار املعارف، الطبعة الرابعة، 
 (.107-105ص 
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السلطة التنفيذية، ومن س كان من الطبيعي أن يتجدد 
 م.9191السعي احلثيث حنو انتزاع الدستور بعد قيام ثورة 

ولعل اخلطوة الر يسة اليت مهدت لصدور الدستور، 
م أتثري مباشر يف حدوثها، تتمثل يف 9191وكان لثورة 

م، الذي أعلنت فيه 9111فرباير  13صدور تصريُ 
احلكومة الربيطانية إهناء احلماية على مصر وأن مصر ةتت 
دولة مستقلة ذات سيادة )بتحفظات أربعة مشهورة تكاد 
تسحب مبوجبها ذلك االستقالل املزعوم( كما تضمن إلغاء 

 (1)م9195ة يف مصر منذ عام األحكام العرفية املفروض
وهو التصريُ الذي وإن كانت قد رفضته القوى الوأنية 
حينها ألسباب تتعلل بصوريته، وأبنه يعطي انطباًعا خمادًعا 
للعامل يظهر مصر وكأهنا قد انلت استقالهلا عن االحتالل 
الربيطاين على غري احلقيقة، ومن س فإن قبوهلم به سيسبغ 

ود االحتالل الربيطاين يف مصر، إال شرعية زا فة على وج
أنه كانت هلذا التصريُ أ ية نظرية تتمثل يف اعااف 

قد بلغ رشده،  -يف زعمه-)الوصي( بنفسه أبن القاصر 
وةت يتوىل أمره بنفسه، وهي ورقة سياسية فتحت الباب 

م، بعد أن 9115إلصدار أول دستور حقيقي للبالد، سنة 
لسيد عبد اخلالل ثروت، وضعته جلنة شكلتها حكومة ا

مسيت بق "جلنة الثالثني" ةعتبارها كانت تضم ثالثني عضًوا، 
 !(2)خالف ر يس اللجنة وان به

وقد أدى اختيار جلنة مشكلة من قبل احلكومة 
لوضع الدستور إىل رفض كل من حزب الوفد )حزب زعماء 

وأكرب حزب سياسي يف بالد حينئذ( واحلزب  9191ثورة 
اركة يف وضع هذا الدستور، الذي "كان جيب الوأ ، املش

أن يُعهد وضعه إىل مجعية وأنية أتسيسية متثل األمة ال إىل 
 .(3)جلنة تؤلفها احلكومة"

                                                                 
يف : عبقد القرمحن الرافعقي، فربايقر يف 11انظر النص الكامل لتصقرُي  (1)

م، )القققاهرة: دار املعققارف، الطبعققة 9191ثققورة  –أعقققاب الثققورة املصققرية 
 .25-21ص م(، اجلزء األول، ص 9137هق/9507الرابعة، 

انظقر يف تفاصقيل تشقكيل هقذه اللجنقة وأمسقاء أعضقا ها: يف أعقققاب  (2)
 .35-35م، املصدر السابل نفسه، ص ص9191ثورة  –الثورة املصرية 

 .35عبد الرمحن الرافعي، املصدر  السابل ، ص (3)

ولكن رغم عدم مشاركة حزب الوفد يف جلنة وضع 
  -سعد ةشا زغلول–الدستور، ورغم أن زعيمه وزعيم الثورة 

بعد صدور هذا كان منفًيا حينها خارج البالد ومل يعد إال 
الدستور ةلفعل، فإن الثورة مل يغب أتثريها الذي مكن 

خيفف من  (4)لألمة من تكليل جهادها بوضع دستور للبالد
قبضة االحتالل واالستبداد مًعا، ويضع إأاًرا يؤسس حلماية 
احلقوق واحلرًيت، ويسهم يف التأسيس الستقالل القضاء، 

النواب والشيوخ من  ومُيكجأن لنواب األمة يف كل من علسي
اإلسهام يف سن التشريعات اليت تنظم معامالهتا وحتمي 
مصاحلها، وهو أمر الذي سنالحظه حني نرى للمجلسني 

يف سن قوانني ما بعد الثورة،  -إىل حد ما–كلمة مقدرة 
حىت قيام ثورة يوليو، بعد أن كان هذا األمر خمواًل للملك 

 أو بتوجيه من ممثلي منفرًدا )حتت ضغط االحتالل الربيطاين
 هذا االحتالل والدول األوروبية النافذة(.

كما سنلمس روح الوحدة الوأنية اليت دعمتها ثورة 
، يف أعمال اللجنة، حني مل نر أي أثر العااض 9191

بكافة تبايناهتم الفكرية وانتماءاهتم الدينية –النواب 
ن على النص يف هذا الدستور على أ -والسياسية املختلفة

"اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرمسية" وذلك يف 
منه، والذي كان بناًء على اقااح قدمه الشيخ  951املادة 

 91يف جلسة -حممد خبيت املطيعي )مفيت الدًير سابًقا( 
، يف وقت كان االحتالل الربيطاين حيرص (5)-9111مايو 

البالد  فيه كل احلرص على أتجيج الصراع الطا في يف
مدعًيا أنه حيمي األقليات يف البالد، حىت أنه َضمَّن حتفًظا 

 فرباير خيوله محاية األقليات! 11يف تصريُ 
كما أن الدستور صدر على غري رغبة حقيقية من 
امللك فؤاد الذي حاول كثريا أن يدخل تعديالت على 

                                                                 
كققان "نتيجقققة   9115كتققب د. حيققىي اجلمققل مؤكققًدا علققى أن دسققتور   (4)

" انظر: النظام الدستوري يف مجهورية مصر العربية مع 9191مباشرة لثورة 
مقدمقة يف دراسققة املبقادئ الدسققتورية العامقة )القققاهرة: دار النهضقة العربيققة، 

  .907م( ص9175
علس الشيوخ: الدستور: تعليققات علقى مقواده ةألعمقال التحضقريية  (5)

 .5539، ص5م(، ج9150واملناقشات الربملانية )القاهرة: مطبعة مصر، 
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مشروع الدستور املقدم من "جلنة الثالثني"، حتد من مزامحة 
النواب والشيوخ النفراده ةلسلطة، ومتنع من أن  علسي

تكون األمة مصدر السلطات، ولكنه مل يفلُ يف ذلك 
نتيجة تصاعد االحتجاجات من الرأي العام الذي زادت 

، وكان من أكثر هذه 9191من فاعليته ثورة 
االحتجاجات أتثريًا ما جاء يف اخلطابني اللذين أرسلهما 

حيىي  -يومئذ-ر يس الوزراء  عبد العزيز فهمي ةشا إىل
إبراهيم ةشا، معاًضا يف كل منهما على ما جرى تداوله 
من إدراج تعديالت على مشروع الدستور جتعل منه 
مسًخا، استناًدا إىل فكرة رجعية كانت لدى ر يس الوزراء 

الذي كان قد حسم رأيه –السابل حممد توفيل نسيم 
ا أن "الدستور منحة ، مؤداه-ةملوافقة على تلك التعديالت

 . (1)من امللك، ال حل من حقوق األمة"
املشار -وفند فهمي ةشا يف هذين اخلطابني 

تلك التعديالت بلغة قوية ومؤثرة يف الرأي العام  -إليهما
املصري، أسهمت يف النهاية يف إصدار مشروع الدستور 
ذاته الذي وضعته جلنة الثالثني كامال، عدا مادتني اعاض 

ا املندوب السامي الربيطاين نتيجة ذكر ا للسودان، عليهم
( 55( و )11فجرى حذف اسم السودان من املادتني )

من مشروع الدستور، ليفصل بني البلدين احملتل الذي أملى 
متفوًقا على سلطيت  -ةلتهديد والوعيد-إرادته يف النهاية 

 ! (2)الشعب وملك مصر )وحدها( دون السودان
إبريل  91يف –الدستور مباشرة  وقد أعقب إصدار

إبريل  50صدور قانون االنتخاب، يف  -م9115
م، والذي نظم كيفية انتخاب أعضاء علسي 9115

النواب والشيوخ ومكنَّ املصريني مجيًعا من انتخاب ممثليهم 
يف الربملان خبطوات واشااأات معينة، وهي خطوة تشريعية 

ا وحريتها، عرب مهمة أخرى يف سبيل نيل األمة الستقالهل

                                                                 
، املصقققدر السققققابل، 9191عبقققد القققرمحن الرافعقققي، يف أعقققققاب ثقققورة  (1)

 . 997ص
، 9191انظر ملزيد من التفاصيل: عبد الرمحن الرافعي، يف أعقاب ثورة  (2)

 . 957-997املصدر السابل، ص ص

 إشراكها ملمثليها الربملانيني يف حكم البالد.
صدرت عدة قوانني متثل قيًدا  -يف املقابل–ولكن 

على احلرًيت اليت كفلها الدستور اجلديد، أصدرهتا 
احلكومة، استباًقا النعقاد الربملان، بل وقبل انتخاب أعضا ه 

 أساًسا، وهي:
هرات يف ( قانون االجتماعات العامة واملظا9

 50، الصادر يف 9115لسنة  95، رقم الطرق العمومية
مايو من العام نفسه، الذي قيد حل االجتماعات بقيود 
تكاد تصادر احلل نفسه، وهو القانون الذي ظل سارًًي يف 

م 1095مصر ملدة تسعني عاًما! حيث مت إلغاؤه عام 
م، بتنظيم احلل يف 1095لسنة  907ةلقانون )رقم 

ت العامة واملواكب والتظاهرات السلمية(، والذي االجتماعا
مل يقتصر فقط على مصادرة حل االجتماعات والتظاهرات 
بل منُ شرعية لتدخل قوات الشرأة يف فض هذه 
االجتماعات واملواكب والتظاهرات بكافة السبل املناسبة، 

 حال تقدير الشرأة أهنا قد خالفت قواعد القانون! 
يونية  12، الصادر يف فيةقانون األحكام العر  (1

، والذي ينظم األحكام العرفية يف مصر ومدى 9115
سلطة احلكومة يف ظلها، حيث خوَّل احلاكم العسكري 
سلطات واسعة تتيُ له إهدار حقوق املواأنني وحرًيهتم 
دون قيود أو ضماانت حقيقية، خالل فاة احلكم العريف، 

ة، إال يف فاات واليت امتدت حىت وقتنا هذا مبسميات خمتلف
 زمنية حمدودة جًدا!

يوليه  5، الصادر يف قانون التضمينات( 5 
، والذي َحصَّن اإلجراءات التشريعية والقضا ية 9115

والتنفيذية اليت اختذهتا السلطة العسكرية الربيطانية أثناء 
إىل اتريخ  9195األحكام العرفية يف الفاة من نوفمرب عام 

 تسع سنوات كاملة! صدور هذا القانون، أي 
وال خيفى أن هذه القوانني قد أًثرت الرأي العام 

حىت بعد ثورة –حينئذ، ولكن أتثري القوى الوأنية 
مل يصل بعد للقوة الالزمة اليت يواجه هبا قوتني   -م9191

كبريتني متمثلتني يف االحتالل الربيطاين س احلكم امللكي 
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حساب املواأنني،  االستبدادي، السيما إذا حتالفا مًعا على
وهو وضع يبدو أنه بقَي حىت حلظتنا الراهنة مع استبدال 
 شكل االحتالل وتغيري مسمى احلاكم من ملك إىل ر يس!

ولذلك فقد فشلت احملاوالت دوًما من جانب 
الربملاانت املصرية املتعاقبة لاشيد تلك القوانني )املكبلة( 

ألسوأ، بل للدستور، وظلت عصية على التغيري إال إىل ا
وجرى حل الربملان نفسه غري مرة ةملخالفة ألحكام 
الدستور، والذي جرى انتهاكه من قبل امللك وحكوماته 
مرات عديدة، انتهت إىل إلغا ه كله وإصدار دستور جديد 

م(، وهو الدستور الذي سحب العديد من 9150)دستور 
االختصاصات من علس النواب حلساب السلطة التنفيذية 

أدى إىل اتفاق حزيب الوفد واألحرار الدستوريني على مما 
عدم االعااف به وال ةالنتخاةت اليت ستقام يف ظله، 
األمر الذي أدى يف النهاية إىل إلغاء هذا الدستور سنة 

حتت ضغط شعيب وسياسي، واستجابة لرهن حممد  9155
توفيل نسيم ةشا موافقته على تشكيل حكومة جديدة 

 .(1)م9115بدستور إبعادة العمل 
كان لصدور الدستور أثره   -على أية حال–ولكن 

الكبري يف عايل التشريع والقضاء من خالل تقسيمه 
الوظا ف الر يسة الثالث يف الدولة؛ التشريعية والتنفيذية 
والقضا ية، على هيئات ثالث؛ الربملان واحلكومة، والقضاء،  

وفًقا – كما تغري التوصيف األساسي لألفراد فأصبحوا
مواأنني اتبعني للدولة، دون تصنيفهم  -لنصوص الدستور

مصنفني  -يف الواقع–على أساس دي  أو عرقي، وإن ظلوا 
تصنيفات أبقية، تتعارض مع احلقوق الطبيعية لإلنسان،  
كما استمر إهدار مبدأ سيادة القانون يف الواقع العملي، 

فيها  دولة -ومعها معظم دول العامل الثالث–لتظل مصر 

                                                                 
انظقققر: د. حممققققد حممقققد نققققور فرحقققات، ود. عمققققر فرحقققات، التققققاريخ  (1)

قطقر:  -، )الدوحة1099قراءة من منظور ثورة يناير  -الدستوري املصري
لبنان: الدار العربية للعلوم انشرون، الطبعة  -مركز اجلزيرة للدراسات، بريوت

 . 55م(، ص1099هق/ 9551األوىل، 

، بفضل (2)دستور، وليست دولة دستورية أو دميقراأية
، وضغوط الدول احملتلة -يف الداخل–استبداد احلاكم 

يف اخلارج، لتظل هلما وحد ا السلطة  –لإلرادة الوأنية
 على البالد و)العباد(! 

 إلغاء احملاكم املختلطة وإصدار تقنينات جديدة: -اثنًيا
، هو الذي 9111ير مثلما كان إصدار تصريُ فربا

اليت وقعتها  9152أاتح وضع الدستور، فإن معاهدة 
مصر مع احلكومة الربيطانية، كانت هي اليت مهدت 
إلحداث حركة تغيري تشريعي وقضا ي واسع يف البالد، 

( بني 9157مايو  3حيث تبعها إبرام معاهدة موناو )
مصر والدول االثنيت عشر صاحبة االمتيازات، واليت 

عن إلغاء االمتيازات األجنبية يف مصر، بعد أن  أسفرت
تعهدت مصر يف املقابل أبن التشريع الذي سيسري على 
األجانب لن يتناىف مع املبادئ املعمول هبا على وجه العموم 

 .(3)يف التشريع احلديث
وةلفعل فقد استتبع توقيع مصر على معاهدة 

قضا ية اليت  تغيري األوضاع التشريعية وال -ةلضرورة–موناو 
كانت مرتبطة بوجود االمتيازات األجنبية اجملحفة واملهينة، 
ومن ذلك: إلغاء احملاكم املختلطة، وإحالل تقنينات 

على –جديدة حمل التقنينات اليت سبل وأن فرضها احملتل 
م، وهو أمر حيتاج إىل مزيد من 9335سنة  -عجل

لطة، التفصيل، السيما فيما يتعلل إبلغاء احملاكم املخت
 واملناقشات اليت دارت حول مشروع القانون املدين اجلديد.

 استبدال احملاكم األهلية ابحملاكم املختلطة: (9
قضت اتفاقية موناو بتحديد فاة انتقالية تبدأ من  

أكتوبر سنة  95م، وتنتهي يف 9157أكتوبر سنة  95

                                                                 
تنطبل هنا على احلال يف مصر مقولة الفقيه القانوين الفرنسي )بوردو(:  (2)

"هناك دول هبا دستور وهناك دول دستورية، والثانية فقط هي اليت يوجد هبا 
نظقام دميقراأققي دسققتوري" عنقققال عققن: أ. د. حيققىي اجلمققل، حصققاد القققرن 

 م(،1002 -هق  9517العشرين يف علم القانون )القاهرة: دار الشروق، 
   [.990ص

، )القاهرة: دار املعارف، 9191عبد الرمحن الرافعي، يف أعقاب ثورة  (3)
 .55م( اجلزء الثالث، ص9131ه/9501الطبعة الثانية، 
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م، أي اثنيت عشرة سنة، تلغى بعدها االمتيازات 9151
متاًما وينتقل اختصاص احملاكم املختلطة إىل احملاكم األجنبية 

 .(1)األهلية )الوأنية(
وحىت نصل إىل التوصيف الصحيُ هلذا التغيري 
القضا ي، وما إذا كان إصالًحا أم استالًة، ينبغي أن 
نفهمه يف سياقه التارخيي والسياسي، حيث سنجد أن 

مًيا التاريخ خيربان أبن القضاء يف مصر كان قضاًء إسال
)شرعًيا( منذ الفتُ اإلسالمي ملصر يف القرن السادس عشر 
امليالدي، وأن احملاكم الشرعية كانت تنفرد بوظيفة القضاء 

 -9713وحدها حىت جاءت احلملة الفرنسية )سنة 
م(، حني أنشأ انبليون بوانبرت حمكمة مسجاها 9309

"حمكمة القضاًي" يف كل من اإلسكندرية ورشيد ودمياط، 
ت مكونة من اث  عشر اتجًرا، نصفهم من املسلمني وكان

ونصفهم اآلخر من املسيحيني، وأسندت رائستها إىل قاض 
مسيحي )هو ملطى القبطي الذي كان كاتبا عند أيوب 
بك الدفادار!(، وجعل من اختصاصها النظر يف أمور 
التجار والعامة واملواريث والدعاوي، ولكن هذه احملكمة 

 .(2)تالل الفرنسيزالت بزوال االح
س بدأ حممد علي يف أتسيس منوذج مواٍز للنظام 
القضا ي املصري املعتمد على احملاكم الشرعية وحدها 

ما عُرف بق"عالس  -هق9153بدًءا من عام –فأسس 
" واليت كانت عالس قضا ية حقيقية، أخذت التجار

على حساب اختصاص احملاكم اختصاصاهتا تتسع 
ه اجملالس تطبل تشريعات صادرة على الشرعية، وكانت هذ

النسل األورويب، بدأت مبا عُرفت بق "قوانني الوايل"، واليت 

                                                                 
عبد الرزاق أمحد السنهوري، وأمحد حشمت أبو ستيت، أصول القانون  (1)

ة والنشر، أو املدخل لدراسة القانون )القاهرة، مطبعة جلنة التأليف والامج-
–. وانظقر كقذلك يف تفاصقيل جهقود نقوةر ةشققا 192م(، ص9150ط 

إلقناع الدول األوروبية الكربى ةملوفقة على -بتوجيه من اخلديوي إمساعيل 
استبدال احملاكم املختلطة ةحملاكم القنصلية: مذكرات نوةر ةشا، الققاهرة: 

 م. 1003دار الشروق، 
، اتريققخ عجا قققب اآلًثر يف القققااجم عبققد القققرمحن بققن حسقققن اجلقققربيت (2)

 .101(، ص1، د.ت جواألخبار، )بريوت: دار اجليل

اعتمد فيها حممد علي متاًما على تقليد األوروبيني وصرح 
 .(3)بذلك فعاًل يف مقدمات نصوصها

واستمر خلفاء حممد علي على النهج نفسه حيث 
 ية لألقاليم أنشأ )اخلديوي عباس األول( مخسة عالس قضا

هق 9123تغطي أقاليم مصر مجيعها بدًءا من عام 
م(، س أنشأ علس استئناف املسا ل التجارية سنة 9359)

ه( بناء على ألب القناصل األجانب، 9335هق )9171
س جاء من بعده )اخلديوي سعيد( فأنشأ "علس قومسيون 
مصر" وَخصَّه بنظر اخلصومات بني األهايل واألجانب، 

أشرك يف عضويته مصريني وأجانب وكان يطبل ولذا 
القوانني املعمول هبا يف الدولة العلية )وهي قوانني غلب 
على الكثري منها الطابع األورويب( مع مراعاة األصول املرعية 

 .(4)يف القطر املصري
وهذه االقتطاعات من اختصاصات احملاكم الشرعية 

وحيد هلذه )ومن س من الفقه اإلسالمي مصدر التشريع ال
احملاكم( أضيفت إليها "احملاكم القنصلية" اليت كان خيضع 
هلا األجانب يف مصر استناًدا إىل نظام "االمتيازات 
األجنبية" حىت صارت هناك سبع عشرة حمكمة قنصلية 

، وهو النظام الذي أفضى إىل (5)يتبعها مثانون ألف أجنيبجٍ 
ن حدوث فوضى قضا ية/تشريعية، دفعت إىل البحث ع

بديل أفضل، وقد متثل هذا البديل حينها يف "احملاكم 
بعد –املختلطة" اليت أنشئت يف عهد اخلديوي إمساعيل 

                                                                 
حققوار مققع فكققر -: د. حممققد نققور فرحقات، البحققث عققن العققل انظقر (3)

احلاكميقة والنقققل، سلسققلة "كتققاب اهلقالل"، )القققاهرة: دار اهلققالل، العققدد 
 . 157، 151 م(، ص ص9117، أغسطس 520

؛ وكذلك: سيد 157رحات، املصدر نفسه، صراجع: د. حممد نور ف (4)
عبقد هللا علققي حسققني، املقققارانت التشققريعية بققني القققوانني الوضققعية املدنيققة 

مقارنة بني الفقه الفرنسي ومذهب اإلمام مالك رضي  -والتشريع اإلسالمي
هللا عنه، دراسة وحتقيل: مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية: أ. د. حممد 

. علي مجعة حممد، وأ. أمحد جابر رضوان )القاهرة: دار أمحد سراج، وأ. د
 .51 -59، ص ص9م(، مج1009هق/9519السالم،

الوضع القانوين املعاصر  -يف املسألة القانونية املعاصرةأارق البشري،  (5)
بقققققني الشقققققريعة اإلسقققققالمية والققققققانون الوضقققققعي، )الققققققاهرة، دار الشقققققروق، 

 .92(، صم9112هق/9597
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، وبدأت 9375سنة  -اعتماد الدول األوروبية للفكرة
خذت قوانينها ونظام م، وأُ 9372عملها يف أول يناير 

القضاء فيها عن القوانني الفرنسية واإليطالية والبلجيكية، 
ا حمام فرنسي كان متواجًدا يف مصر يف ذاك الوقت ووضعه

امسه "مونروي" بتكليف من نوةر ةشا، وكانت غالبية 
 .(1)قضاة احملاكم املختلطة من األجانب أيًضا

وبعد إنشاء احملاكم املختلطة وضعت احلكومة 
م 9330املصرية ال حة إلعادة تنظيم احملاكم الشرعية سنة 

املأخوذ عن القانون -أخذت عن قانون املرافعات 
، والذي كانت تطبقه احملاكم األهلية واحملاكم -الفرنسي
، س فعلت األمر نفسه ةلنسبة للمحاكم األهلية (2)املختلطة

م، س 9339)الوأنية( فوضعت أول ال حة لتنظيمها سنة 
أُنشئت احملاكم األهلية لتقوم ةلقضاء بني املصريني، كما 

مر عال من اخلديوي توفيل سنة تقوم احملاكم املختلطة، أب
م، وهو العام نفسه الذي صدرت فيه التقنينات 9335

الستة اليت ستطبقها احملاكم األهلية، واليت استعانت اللجنة 
اليت وضعتها بتقنينات احملاكم املختلطة إىل حد أهنا كادت 
تنقلها حبروفها، مع بعض التعديالت الطفيفة اليت اقتضتها 

 .(3)الظروف وقتئذ
ولقد كان الغرض من إنشاء احملاكم األهلية وتطبيل 
القوانني ذاهتا اليت تطبقها احملاكم املختلطة، هو التخلص 
من احملاكم املختلطة أبسلوب يتحاشى اعااض األوروبيني، 
حسبما أفصُ حسني فخري ةشا )انظر احلقانية آنذاك( 
يف مذكرته إىل علس النظار حني قال: "يل أمل أبنه مع 
اعتدال حماكمنا األهلية اليت تنشأ عن النظام اجلديد، 
وقيامها حبل واجباهتا، مبوجب ذات القوانني املتبعة يف 

                                                                 
 علي حسني، املقارانت التشريعية بقني الققوانني الوضقعية سيد عبد هللا (1)

 .55 -51املدنية والتشريع اإلسالمي، مصدر سابل، ص ص
عبد الرمحن الرافعي، الثورة العرابية واالحتالل اإلجنليزي )القاهرة، انظر:  (2)

 . 23م(، ص9135ه/9505دار املعارف، الطبعة الرابعة، 
نهوري، أصول القانون، مصدر سابل، ص راجع: عبد الرزاق أمحد الس (3)

، وسقيد عبقد هللا علققي حسقني، املقققارانت التشقريعية بققني 105 -100ص
 .55وانني الوضعية املدنية والتشريع اإلسالمي، مصدر سابل، صالق

احملاكم املختلطة، يتيسر للحكومة االستغناء عن هذه 
احملاكم بربهان عدم احلاجة إليها.. إلدخال األجانب يف 
احملاكم مزية أخرى، وهي أن احملاكم املختلطة حماكم 

ثنا ية، وإجيادها ما كان إال لعدم وجود حماكم أهلية است
ميكن أمأنة األوروبيني هبا، واالستحصال على ثقتهم 
بكفاءهتا وحقانيتها، فإن ترتيب احملاكم األهلية ةلصورة 

 .(4)املقدم ذكرها أبًعا تراتح هلا نفس األوروةيني..."
بقوانينها -وهكذا يتبني أن إنشاء احملاكم املختلطة 

كان هبدف إلغاء احملاكم   -أخوذة عن قوانني فرنسيةامل
القنصلية والتخلص مما سببته من فوضى، وما متثله من 
اعتداٍء صارخ على السيادة املصرية، س كان إنشاء احملاكم 
األهلية النظامية على نسل احملاكم املختلطة وبقوانينها ذاهتا 

اعااض تقريًبا، مستهدًفا إلغاء احملاكم املختلطة دون 
األوروبيني، ولذلك حني حانت الفرصة، ألغيت هذه 
احملاكم متاًما مبوجب معاهدة موناو، وجرى التفكري يف 
إصدار تشريعات مصرية خالصة تسهم يف اساداد 
االستقالل التشريعي والقضا ي، وإن كان استقالل انقًصا، 
ولكنها السياسة اليت من صفاهتا أهنا "فن املمكن"، ومن 

ا أهنا حتقل ةلتدريج ما ترنو إىل حتقيقه يف النهاية دون مساهت
جتاوز ما يسمُ به الواقع السياسي البا س للبالد، واليت  
كان أقصى أمانيها حينها أن متصر القضاء والقوانني انتزاًعا 
من قوى االحتالل الغريب، حىت لو كان ذلك على حساب 

شريعة احملاكم الشرعية، وما يستتبع ذلك من تنحية لل
، وهو أمر ميكن (5)اإلسالمية عن مصدرية التشريع إال قليال

                                                                 
راجقع حمضقري جلسققيت علقس النظققار يف الثقاين مققن نقوفمرب، والواحققد  (4)

ستشقار أقارق البشقري، م )نقالً عقن امل9331والعشرين من ديسمرب عام 
 (.52الوضع القانوين..، مصدر سابل، ص

مققن -لعقل مقن أوضُق األدلققة علقى اسقتهداف احملتققل الربيطقاين نفسقه  (5)
إحالل احملاكم األهلية حمل احملاكم الشرعية، ما صرح  -بداًيت احتالله ملصر

نذ وهو القنصل الربيطاين واحلاكم الفعلي ملصر يف الفاة م–به اللورد كرومر 
إىل ر قيس وزراء  -م9312عام –يف رسالته  -م9107حىت  9335علم 

بريطانيا آنذاك )اللورد ساليسربي( "مثة عالج أوحد وفعال للموقف، وهو 
إلغاء احملاكم الشرعية بوصفها مؤسسة مستقلة كلًيا، ونقل واليتها القضا ية 

سنوات، وأان لن إىل احملاكم املدنية العادية. وهو ما قد مت يف اهلند قبل عدة 
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فهمه اآلن، ال ةعتباره معاداة من النخبة ملرجعية الشريعة 
اإلسالمية، ولكن أبنه جاء نزوال على ضرورات اخلضوع 
لالحتالل ولالستبداد يف الوقت ذاته، والذي يستهدف يف 

 استقرار احتالله النهاية إلغاء احملاكم الشرعية، ويسعى إىل
للمجال القانوين يف الدول التابعة له وتشكيلها على النحو 
الذي يضمن له حتقيل مصاحله وإشباع أأماعه، وهو أمر 
حيسن أن نعود إليه عند استعراض حتوالت التشريع اليت 
حدثت هي األخرى، ترتيًبا على إلغاء االمتيازات األجنبية، 

 والذي حان وقت بيانه. 
ر تقنينات جديدة، القانو ي املد ي ( إصدا1

 منوذًجا:
على  بدأ العمل مباشرة بعد إبرام معاهدة موناو

إصدار تشريعات مصرية جديدة بدال من التشريعات اليت 
فرضها االحتالل اإلجنليزي من قبل مبجرد احتالله للبالد، 

م الذي 9157ومن ضمنها قانون العقوةت اجلديد سنة 
عن قانون العقوةت السابل  صدر دون اختالف كبري

، ووضعته جلنة كان من ضمن 9335الصادر يف عام 
أعضا ها السري )آرثر بوت( آخر املستشارين اإلجنليز لوزارة 

، كما صدر قانون اإلجراءات اجلنا ية يف (1)العدل املصرية
م، متضمًنا كثريًا من 9372العام نفسه، ليحل حمل قانون 

س معظمها عن أريل التقنني التعديالت عليه، "وقد اقتب
م، ومن بعض القوانني 9105األهلي الصادر يف سنة 

 .(2)األجنبية كالقانون اإليطايل"
وكان من ضمن القوانني اجلديدة اليت جرى 
                                                                                              

أأيس أبًدا من حتقيل تغري مشابه مل يسبل له احلدوث يف مصر". نقالً عن: 
عزة حسني، سياسات تقنني الشريعة، النخب احمللية، والسلطة االستعمارية، 
وتشققكل الدولققة املسققلمة، ترمجققة: ةسققل وأفققة، )بققريوت: الشققبكة العربيققة 

 ..137م(، ص1091لألحباث والنشر، الطبعة األوىل، 
 -9350 -"اإلصققققققالحات القانونيققققققة يف مصقققققققرج. ن. أندرسققققققون،  (1)

م، 9131، ربيع 5، ترمجة دكتور رضوان السيد، علة االجتهاد، ع 9150
، وكقذلك: د. شقفيل شقحاتة، االجتاهقات 177، صبريوت: دار االجتهاد

التشقريعية يف ققوانني القبالد العربيقة، )الققاهرة، جامعقة القدول العربيقة: معهققد 
 .51(، ص9120اسات العربية، سنة الدر 

 .55انظر: د. شفيل شحاتة، املصدر السابل، ص (2)

إصدارها كذلك )القانون املدين( والذي اختلف أسلوب 
وضعه عن بقية التقنينات، إذ استمر العمل فيه من عام 

أكتوبر سنة  95بدأ العمل به يف م إىل أن صدر و 9152
م، بعد انتهاء الفاة االنتقالية اليت حددهتا اتفاقية 9151

موناو إللغاء احملاكم املختلطة بيوم واحد فقط، حيث 
أصدر علس الوزراء )برائسة على ةشا ماهر( قراًرا بتاريخ 

م بتشكيل أول جلنة للقيام هبذه 9152من فرباير  17
سيد أمحد ةشا وعضوية مثانية من رجال  املهمة برائسة مراد

القانون، وقد ُحلَّت هذه اللجنة بعد ثالثة أشهر فقط، 
وحلَّت حملها جلنة أخرى بقرار من علس الوزراء كذلك، 
وأسندت رائستها إىل كامل صدقي بك، س ُحلَّت هذه 
اللجنة بعد مثانية عشر شهًرا، حيث تقدمت وزارة العدل 

زراء تقاح فيها أن يعهد بوضع التشريع مبذكرة إىل علس الو 
التمهيدي إىل اثنني من كبار املشتغلني ةلقانون على أن 

اح يتفرغا لعملهما ويُتمَّاه يف مدى ستة أشهر، ولقي اقا 
وزارة العدل موافقة علس الوزراء، وبناء عليه أصدر وزير 

قراًرا إبسناد هذه  9153يونيه سنة  13العدل بتاريخ 
املهمة إىل كل من د. عبدالرزاق أمحد السنهوري بك 
)ةشا( القاضي ةحملاكم املختلطة حينذاك، ومسيو إدوارد 

 .(3)المبري من كبار رجال الفقه يف فرنًسا
عداد هلذا التشريع ومناقشته يف ظل وقد جرى اإل

مناخ خيتلف كثريًا عن املناخ الذي كان قا ًما أثناء ثورة 
وما بعدها مباشرة، ليس فقط من حيث إدراك  9191

األولوًيت الوأنية اليت يتعني االنتباه إليها والعمل وفقها، 
بل من خالل الروح السا دة فيما بني السياسيني، 

غيب معركة األمة ضد االحتالل واملثقفني، إذ كادت ت
واحلكم الفردي املطلل، لتحل حملها معركة كربى بني 
التوجهني اإلسالمي والعلماين، ألقت بظالهلا على 

 مناقشات القانون املدين.

                                                                 
عموعقققة األعمقققال  -الققققانون املققدينوزارة العققدل،  -احلكومققة املصقققرية (3)

التحضريية، )القاهرة: مطبعة دار الكتاب العريب، غري مبني سقنة النشقر أو 
 . 2-5رقم الطبعة(، اجلزء األول، ص
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وقد رأينا من قبل كيف مر النص الدستوري على 
أن اإلسالم دين الدولة من دون أي خالف، ولكن بعد 

واحد فقط أعلنت تركيا إلغاء بعام  9115صدور دستور 
م، وقد كان 9115اخلالفة العثمانية رمسًيا يف عام 

لسقوأها أتثري كبري على احلالة الفكرية املتعلقة ةلوضع 
القانوين والقضا ي الذي جرى اعتبار التغيريات اليت أرأت 
عليه هو اآلخر مبثابة إلغاء ملصدرية الشريعة اإلسالمية عن 

د األمر سوًءا، صدور كتاب )اإلسالم اجملالني مًعا، وزا
وأصول احلكم( للشيخ األزهري علي عبدالرازق الذي أعلن 

أدى إىل إحالته إىل ، مما (1)فيه تربؤ الدين اإلسالمي
األزهر، س إصدار قرار  هيئة علماء التحقيل من قبل

بشطب امسه من سجل علماء األزهر وجتريده من مناصبه 
ر الذي أدى إىل نشوب سجال  القضا ية واإلدارية، األم

كبري بني املخالفني ملا جاء يف الكتاب، وبني املعارضني 
حملاكمة كاتبه ةعتبار ذلك يعد اعتداًء على حرية الفكر، 
وكان من الالفت أن من ضمن الذين ردوا على مؤلف 
الكتاب وفندوا حججه كل من الشيخ حممد خبيت املطيعي 

اإلسالم دين الدولة  )صاحب اقااح إدراج النص على أن
سنة –م( حيث أصدر على الفور 9115يف دستور 

كتاب: )حقيقة اإلسالم وأصول احلكم(،   -9112
شيخ األزهر -  حممد اخلضر حسني وكذلك اإلمام األكرب

)نقض كتاب اإلسالم وأصول  يف كتابه -فيما بعد
س د. عبد الرازق  الذي صدر يف العام نفسه، احلكم(

يف   -ر يس جلنة إعداد التقنني املدين فيما بعد!– السنهوري
، بينما دافع عن الكتاب )أصول احلكم يف اإلسالمكتابه )

الكثري من املفكرين والسياسيني كذلك، ومنهم 
عن عبد  عباس حممود العقاد، و حممد حسني هيكل الدكتور

من  فهمي ةشاعبد العزيز  الرزاق، واستقال
م،  9115مارس  95يف  زيور ةشا يف وزارة احلقانية وزارة

احتجاًجا على ما رآه ظلًما وقع على الشيخ علي 

                                                                 
ازق، اإلسالم وأصول احلكم: حبث يف اخلالفة واحلكومة يف علي عبد الر  (1)

 .95م(، ص9115 -هق 9555اإلسالم، )القاهرة، مطبعة مصر، 

 .(2)عبدالرازق
س نشبت معركة أخرى حني تقدم بعض أعضاء 
علس النواب بعدد من مشروعات القوانني تستهدف منع 

األهلي(، بعد أن مهدت هلا محلة صحفية، يبدو )الوقف 
أهنا كانت ممنهجة، هتاجم الوقف وتطالب إبلغا ه، بعد أن 
زعمت أنه "ليس من الدين" أساًسا، غري أن مشروعات 
القوانني مل تقر، إما بسبب رفض الربملان، أو حلله، غري أهنا 

م بصدور القانون رقم 9152حققت هدًفا مرحلًيا عام 
م الذي يعترب أول قانون موحد لنظام 9152لسنة  53

الوقف، وقد مهد السبيل هليمنة الدولة احلديثة على الوقف، 
ونقل املرجعية بشأنه من الفقه اإلسالمي إىل القانون 

 !   (3)الوضعي
احلركة الوأنية  -يف ظلها–وهذه عرد مناذج تفتتت 

حلساب معركة إسالمية علمانية عإىل جانب معارك أخرى 
ة دفعت إليها حتزةت سياسية ضيقة[، السيما بعد فرعي

أن تركيا دولة علمانية واستمراره  9113إعالن أاتتورك سنة 
يف اختاذ إجراءات معادية للدين بشكل صارخ، مما زاد من 

والشعوب –استفزاز الشعور الدي  لدى الشعب املصري 
إىل  -على ما يبدو–، وأدى -اإلسالمية بصفة عامة

"اإلخوان املسلمني" يف العام نفسه  أتسيس مجاعة
                                                                 

، نقض كتاب اإلسالم مد عمارةحمانظر يف تفاصيل هذا السجال: د.  (2)
"، الققاهرة: هنضقة مصقر 91وأصول احلكم، سلسلة يف التنقوير اإلسقالمي "

  م.9113للطباعة والنشر والتوزيع، أبريل 
–وامللفقت أن مقن أبققرز مقن واجهققوا تلقك احلملقة علققى نظقام الوقققف  (3)

الذي عققب علقى تلقك   -رمحه هللا–الشيخ حممد خبيت املطيعي  -أيًضا
لة املغرضة بقوله: "لو جاز لوالة األمور إبطال األوقاف ... جلاز هلم أن احلم

يبطلوا مجيع األحكام، شقرعية كانقت أو أهليقة، وذلقك فقُت لبقاب الفسقاد 
والفوضى" حماضرة الشيخ حممد خبيت املطيعي يف نظام الوققف، )الققاهرة، 

ول . وانظر يف تفاصيل هذه املعركقة حق95م(، ص9113املطبعة السلفية، 
نظقام الوقققف، كقالً مققن: د. إبقراهيم البيققومي غقامن، األوقققاف والسياسققة يف 

 -515م(، ص ص9113 -هقققق 9591مصققر، )الققققاهرة: دار الشقققروق، 
، ومليحة حممد رزق، التطور املؤسسي لقطاع األوقاف يف اجملتمعات 555

دراسقة حالققة مجهوريقة مصقر العربيققة، )الكويقت: األمانقة العامققة  -اإلسقالمية
ققاف، سلسقلة الدراسقات الفققا زة يف مسقابقة الكويقت الدوليقة ألحبققاث لألو 

  .950 -915م(، ص ص1002هق/9517، -3-الوقف 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B6_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B6_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B6_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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شعار "اإلسالم دين  -يف املقابل–م( رافعة 9113)
ودولة" ومنتهجة السبيل السياسي إلقامة اخلالفة اإلسالمية 
من جديد، ومن هنا جاء تسييس التغيريات التشريعية 
والقضا ية، ال من ةب أهنا قضية حياول املصريون هبا 

عن االحتالل يف اجملال  -الناقص–استكمال استقالهلم 
التشريعي، ووسيلة للتضييل على احلكم الفردي 
االستبدادي، ولكن ةعتبارها متثل عاال للمعركة بني 

 اإلسالميني والعلمانيني! 
ويف خضم هذه املعركة املتصلة، جاءت مناقشات 
مشروع التقنني املدين اجلديد الذي وضعته اللجنة اليت 

واليت شهدت جداال حاًدا بسبب  ياأسها السنهوري ةشا،
االعااض على اعتماد هذا املشروع على استمداد نصوصه 
من القوانني األوروبية ال من الشريعة اإلسالمية، وكذلك 
لتأخري الشريعة اإلسالمية ملا بعد النص والعرف، يف ترتيب 
املصادر اليت سيعود إليها القاضي عندما يعرض عليه نزاع 

ملادة الثانية من مشروع التقنني عاملادة األوىل ما، والوارد يف ا
تسري  -9من القانون فيما بعد[، واليت نصت على أن: "

النصوص التشريعية على مجيع املسا ل اليت تتناوهلا هذه 
فإذا مل يوجد نص  -1النصوص يف لفظها أو يف فحواها. 

تشريعي ميكن تطبيقه، حكم القاضي مبقتضى العرف، فإذا 
بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية، فإذا مل مل يوجد، ف

  توجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة".
ومل أيت هذا االعااض من احلركة اإلسالمية الناشئة 

من  -يف األساس-وحدها كما قد يعتقد البعض، بل جاء 
جانب كثري من علماء األزهر الشريف، ومنهم الشيخ سيد 

ني الذي ألف كتاًة حتت عنوان عبد هللا علي حس
)املقارانت التشريعية( يقارن فيه بني القانون املدين الفرنسي 
)املسمى بقانون انبليون( وبني مذهب اإلمام مالك، 
مستهدًفا إثبات أن هذا القانون مأخوذ عن مذهب اإلمام 
مالك ولكن "املشرعني الوضعيني" أمجعوا إمجاًعا سكوتًيا 

وقد أعد الشيخ سيد هذا الكتاب  ،(1)على إنكار ذلك
( أي ةلتوازي مع إعداد 9151 -9150الفاة  من )

مشروع القانون املدين ومناقشته داخل الربملان وخارجه، 
وشن يف مقدمته هجوًما حاًدا على ما ورد ةملادة الثانية من 
مشروع القانون )اليت أصبحت املادة األوىل من القانون بعد 

عة اإلسالمية بعد العرف كمصدر من ذلك( من وضع الشري
املصادر اليت يلجأ إليها القاضي إذا مل جيد نص تشريعي يف 
الواقعة املعروضة عليه، واعترب ذلك هجًرا للتشريع اإلسالمي 
يف بالد اإلسالم، وأن تقدمي العادة على الشرع اإلسالمي 
ال ميكن إال أن يكون انبًعا عن جهل أو عداء له، وقرر أن 

يع اإلسالمي يستحل غضبة من رجال القضاء كي التشر 
حيل حمل هذا التشريع الدخيل علينا املأخوذ عن عشرين 
تشريًعا أجنبًيا، وتساءل: كيف سيقر نواب الربملان قانواًن 
"يتالشى به التشريع اإلسالمي؟!"، وهل اليمني الذي 

وفيه أن دين الدولة –أقسموه على احاام الدستور 
قرار هذا القانون املخالف للتشريع يربر إ -اإلسالم

 .(2)اإلسالمي؟!
–وقد وجدت دعوة الشيخ سيد عبد هللا حسني 

استجابة من الربملان ومن القضاة يف الوقت  -على ما يبدو
نفسه، فإذا ةملشروع يلقى هجوًما عاصًفا عند مناقشته يف 
علس الشيوخ حبضور بعض مستشاري حمكمة النقض 

قضاء املختلط وأساتذة كلية احلقوق، وحمكمة االستئناف وال
فقد رفض املستشار حسن اهلضييب عاملرشد الثاين جلماعة 
اإلخوان املسلمني فيما بعد[ مناقشة مشروع القانون املدين 
من حيث املبدأ، أاملا أنه مل يستمد من القرآن والسنة، 
وقرر أنه لن يشارك يف مناقشة املشروع من حيث املوضوع 

به عنده سيَّان، وأنه قد حضر فقط لبيان ألن خطأه وصوا
 .(3)رأيه هذا

                                                                 
سيد عبد هللا علي حسني، املقارانت التشريعية بقني الققوانني الوضقعية  (1)

 . 21-29املدنية والتشريع اإلسالمي، مصدر سابل، ص ص
 تصار(. )بتصرف واخ 53، 57، 55املصدر نفسه، ص (2)
 عموعقققة األعمقققال -الققققانون املققدينوزارة العققدل،  -احلكومققة املصقققرية (3)

 .55، 53التحضريية، مصدر سابل، ص ص 
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بينما كان من ضمن الفريل الذي عارض مشروع  
هذا القانون املستشار مبحكمة النقض حممد صادق فهمي 
بك، الذي أسهم يف وضع منوذج ملشروع تقنني مدين 

من الشريعة  -حسب تصور واضعيه–مستمد ةلكامل 
الرزاق السنهوري هاجم  اإلسالمية، ولكن الدكتور عبد

بشدة املشروع الذي تقدم به املستشار فهمي ورفاقه، مقرًرا 
أن "صادق بك فهمي يف النموذج الذي وضعه، وقال إنه 
اقتبسه من الشريعة اإلسالمية قد ابتعد كل االبتعاد عن 

، وبعد (1)أحكام هذه الشريعة، بل أتى أبحكام مضادة هلا"
ى صحة مقولته تلك، قرر أنه: أن أورد أمثلة ليؤكد هبا عل

"ولو صُ أن النصوص اليت أوردها صادق بك يف منوذجه 
هي أحكام الشريعة  -وهي تطابل نصوص املشروع–

اإلسالمية، جلاز لنا أن نقول حنن أيًضا على نصوص 
املشروع إهنا هي أحكام الشريعة اإلسالمية، وألسقطنا 

كاد مياشي بذلك احلجة اليت تقدم هبا. ومنوذج صادق بك ي
املشروع نًصا نًصا. فإذا احنرف عنه يف نص واحد زلَّ 

، وقرر أنه "لو كان صادق فهمي بك جنُ يف هذه (2)وعثر"
احملاولة لكنت بال نزاع أول من يتفل معه ألنه ال يوجد 
شخص يف هذا العامل حيب الشريعة اإلسالمية كما أحبها 

هبذا، وإمنا أان، وقد انديت، وال أقول أين أول واحد اندى 
أقول إين من أوا ل من اندى أبن الشريعة اإلسالمية جيب 

 . (3)العناية هبا واالهتمام بدراستها يف دور القانون املقارن"
بينما فضل املستشار صادق فهمي أن يدافع عن 
وجهة نظره، من خالل االعااض على ما أوردته املذكرة 

                                                                 
عموعقققة األعمقققال  -الققققانون املققدينوزارة العققدل،  -احلكومققة املصقققرية (1)

 . 32التحضريية، املصدر نفسه، ص
 .   33ل، صعموعة األعمال التحضريية، مصدر ساب -القانون املدين (2)
-35عموعة األعمال التحضريية، مصدر سابل، ص -القانون املدين (3)

. وقد علل د. السنهوري يف موضع آخر على هذه احملاولة أبن هقؤالء 32
حقاولوا أن يسققتبقوا احلققوادث "فدرسققوا الشققريعة اإلسققالمية دراسققة سققطحية 

نظريقة  فجة، ال غناء فيها، وقدموا منوذًجا يشتمل على بعض النصوص يف
العققد، زعمققوا أهنقا أحكققام الشقريعة اإلسققالمية، وهقي ليسققت مقن الشققريعة 

الوسقققيط يف شقققرح القققانون املقققدين، مصقققدر سقققابل، اإلسققالمية يف شقققيء". 
  (.9، هامش رقم )53ص

وصها من اإليضاحية ملشروع القانون من أهنا "أخذت نص
عشرين تشريًعا" مؤكًدا على أ ية وحدة املصدر الذي 
يستمد منه القانون ووضوحه ةلنسبة للقاضي، وضرب مثال 
على ذلك أبنه "ملا كان مصدران هو القانون الفرنسي يف  
كل أحكامنا ويف كل فقهنا ويف كل تفكريان فإنكم جتدون 

ضاء أن األحكام تسري ةنسجام، وإذا ما رجعتم إىل الق
الفرنسي جتدون أننا نسري جنًبا إىل جنب مع حمكمة 
النقض، ولقد وصل األمر عندان إىل حد أننا ناجم ةلكلمة 
أحكام حمكمة النقض واألحكام الفرنسية ألن النصوص 
مصادرها معروفة"، ولذلك أالب أبن يكون مصدر القانون 
 اجلديد واحد فقط، مع استبدال الشريعة اإلسالمية ةلقانون

الفرنسي؛ "أان أرى أن تكون الشريعة اإلسالمية مصدًرا 
للقضاء العادي ولدى النصوص"  بعد أن أكد على أن 
"الشريعة اإلسالمية واسعة، ومنها مذاهب كثرية، لدرجة 
أنك جتد لكل شيء حاًل"، ولذلك أالب أبن تكون هيئة  

، غري أن الرد عليه جاء من (4)كبار العلماء ممثلة يف اللجنة
أبنه قد ثبت أن   -وزير الدولة-نب حممود حسن ةشا جا

كثريًا من أحكام التشريع احلايل تتفل مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية، بينما برر عضو علس الشيوخ )علي ذكي 
العرايب ةشا( عدم مالءمة األخذ عن الشريعة اإلسالمية 
بقوله: "إن كتب الفقه حبالتها الراهنة ال تفهم بسهولة، 

فإن القاضي سيجد صعوبة يف الرجوع إليها، أكثر  ولذلك
مما لو رجع إىل القانون البولوين أو األملاين، فإذا وضعت 
الشريعة اإلسالمية وضًعا حديثًا أمكن االنتفاع هبا"، وهو 
األمر الذي رد عليه املستشار صادق فهمي أبن "املسا ل 
 الشرعية يف احملاكم املختلطة عبارة عن مثل أعلى فيما

خيتص بتطبيقها"، وانتهت اجللسة بتأكيد املستشار صادق 
فهمي على معارضته ملا جاء ةملذكرة اإليضاحية من أهنا 
أخذت نصوصها من عشرين تشريًعا، وإال فإنه سيطالب 

 !(5)مبذكرة إيضاحية لكل نص

                                                                 
 .   995 -991املصدر السابل، ص ص(4)
 .   992 -995املصدر السابل، ص ص(5)
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ولكن املناقشات حول مصدرية الشريعة مل تنته 
الت بعض نواب بنهاية اجللسة السابقة، فقد تكررت تساؤ 

الربملان عن وضع الشريعة اإلسالمية يف التقنني اجلديد، 
حىت يف أواخر جلسات علس الشيوخ، وحتديًدا يف جلسة 

م(، حني وجه عضو علس الشيوخ )عبد 9153يونية  3)
الوهاب ألعت ةشا( سؤاال حمدًدا إىل د. عبد الرزاق 
السنهوري ةشا، وهو: "هل رجعتم إىل الشريعة 

المية؟"، فأجاب السنهوري ةشا بقوله: "أؤكد لك أننا اإلس
ما تركنا حكًما صاحلًا يف الشريعة اإلسالمية ميكن أن يوضع 
يف هذا التقنني إال وضعناه، والدليل على ذلك أن أحد 
حضرات املستشارين أراد أن يضع منوذًجا مأخوًذا من 
الشريعة اإلسالمية فأتى بنفس نصوص القانون ونسبها 

يعة اإلسالمية"، فرد عبد الوهاب ةشا بسؤال آخر: للشر 
"وهل استعنتم ةلفقهاء الشرعيني لعلهم ميكنهم أن يساعدوا 
يف هذا السبيل؟"، فعقب السنهوري ةشا بقوله: "لقد قمنا 
مبا ميكن عمله يف هذا السبيل، وأخذان كل ما ميكن أخذه 
عن الشريعة اإلسالمية مع مراعاة األصول الصحيحة يف 
التقنني احلديث ومل نقصر يف هذا" فردَّ عبد الوهاب ةشا 
قا اًل: "أان كرجل يؤمن ةلكتاب املنزل، وكرجل درس 
الشريعة اإلسالمية كما درس املعامالت فيها، أرى أن ما 
فيها ما يتسع لكل شيء"، فدعاه السنهوري ةشا لزًيرته 

 !     (1)ليبحث معه املوضوع واثًقا من أنه سيقتنع
كذا انتهت النقاشات إىل إبقاء نص املادة األوىل  وه

كما هي دون تعديل وبقيت مبادئ الشريعة اإلسالمية كما 
هي مصدًرا اتلًيا للتشريع والعرف، وكان من غري احملتمل أن 
ينتهي األمر إىل غري ذلك يف ضوء السياقات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت جرى فيها إعداد 
املشروع ومناقشته وإصداره، حىت إنه قد بدأ إعداده مع 
تكرم األوروبيني إبلغاء نظام االمتيازات األجنبية، ومت إقراره 
مع قبوهلم االستجداء إبلغاء احملاكم املختلطة، فكيف كانت 
احلكومة املصرية ستقنع الدول العظمى ةستمداد القانون 

                                                                 
 .   920 -951املصدر السابل، ص ص(1)

أن سبل وتعهدت املدين من الشريعة اإلسالمية وحدها بعد 
هلم ةستمداد هذه القوانني من التشريع احلديث على الوجه 
املشار إليه سلًفا؟ وهل كانت تلك الدول ستسمُ بنيل 
الشعب املصري استقالله التشريعي كامال حينئذ وهم 
أساًسا مل مُيكنجوه من نيل استقالله السياسي واالقتصادي 

 والثقايف!
ناقشات الربملان على أية حال فإن املتأمل يف م

يلمس أنه حىت يف ظل السياق املعادي لتحقيل استقالل 
تشريعي وقضا ي حقيقي يف مصر "احملتلة"، كان ميكن 
استبدال السجاالت حول دور الشريعة اإلسالمية بعمل 
موحد وجاد بني األأياف املختلفة يف هذا السبيل، ال 

ا جتاه سيما وأننا مل نلمس يف هذه املناقشات عداًء حقيقيً 
مرجعية الشريعة، بدليل أن ر يس جلنة إعداد القانون املدين 

كثريًا   -وهو العالمة د. عبد الرزاق السنهوري ةشا–نفسه 
عن حبه للشريعة اإلسالمية وحلمه  -قوال وعمال-ما عربَّ 

أبن تكون هي املصدر الوحيد للتشريع، وأن أتخذ مكانتها 
ولكنه مع األسف مل اليت تستحقها يف القانون املقارن، 

يستمع إىل نصا ُ خمالفيه، ومل يتعاون معهم يف دعم دور 
الشريعة يف القانون اجلديد، رغم أهنم ألبوا منه أكثر من مرة 
االستعانة مبمثلني هليئة كبار العلماء يف جلنة القانون املدين، 
خاصة وأنه يدرك جيًدا خبربته القانونية والشرعية الكبريتني 

كن االعتماد على الشريعة اإلسالمية يف كثري من أنه كان مي
نصوص القانون اجلديد أكثر من غريها من املصادر 
األجنبية اليت اعتمد عليها، والسيما أنه كانت هناك جتارب 
سابقة ةلفعل ميكن االستفادة منها، مثل تقنينات حممد 
قدري ةشا والفتاوى اهلندية وعلة األحكام العدلية، واليت 

اد منها هو نفسه فيما بعد عند إعداد القانون املدين استف
 .(2)العراقي

                                                                 
كقان للسقنهوري ةشققا فضقل كبقري يف الدراسققات املقارنقة بقني الشققريعة  (2)

اإلسالمية والقانون، وأبل ذلك يف القوانني املدنية اليت وضعها بعد ذلك، 
السيما يف القانون املدين العراقي، وكذلك يف بعض مؤلفاته األخرى )انظر 

رة تفصيل ذلك يف كتاب "إسالميات السنهوري" الذي أعده د. حممد عما
 مرجع سابل(. -يف علدين كاملني



94 

 

وعلى اجلانب اآلخر فإن الناظر إىل احملاوالت اليت 
سعت للتمكني للشريعة اإلسالمية وللفقه اآلخذ عنها 
واساداد مرجعيتها التشريعية والقضا ية، سيالحظ أن 
 بعضها مل يُراع ةلقدر الكايف املناخ الذي توضع فيه

التقنينات املصرية اجلديدة، وعدم مالءمة الدخول يف صراع 
حول هذا األمر إال ةلقدر الذي تسمُ به وضعية البالد 
مسلوبة األرض واإلرادة واحلرية، فضال عن أهنم كانوا 
مطالبني أبن يكونوا أكثر عمًقا يف أأروحاهتم ليكونوا أكثر 

املعاصرة،  إقناًعا بتفوق الشريعة اإلسالمية على القوانني
بدال من تقدمي مشروعات توصف ةلسطحية وأبهنا تُردد ما 
ورد يف مشروع التقنني ولكن بغطاء إسالمي، بل وقد 
يالحظ أنه حىت حماولة الشيخ سيد عبد هللا حسني َتُصبج 
يف النهاية لصاحل قانون انبليون ألهنا تسبغ عليه شرعية  

على أريقة  كاملة ةعتبار أنه مأخوذ من الفقه املالكي،
"بضاعتنا ردت إلينا"، وهي ليست بضاعتنا، وال ترد إلينا، 
بل تسلبنا مرجعيتنا مستغلة جلهلنا وغفلتنا، وتضعها يف يد 
دولة اتبعة ومتسلطة تستغلها إلسباغ شرعية إسالمية على 

لروح الشريعة اإلسالمية  -غالًبا–أعماهلا وإجراءاهتا املخالفة 
 ولقيمها ومباد ها!

ية حال فإن نص املادة األوىل من القانون وعلى أ
املدين اجلديد حيمد له أنه عاد ةلشريعة اإلسالمية فعلًيا إىل 
مرتبة املصدر الرمسي ةلنسبة للقاضي، حىت وإن كانت يف 
مقام ضيل واتلية للتشريع والعرف، بعد أن كان قد مت 
حصرها يف نطاق األحوال الشخصية وحدها، كما أن 

ابقة تطورت فيما بعد إىل ورود نص دستور النص عُدَّ س
، ويف الدساتري الالحقة عليه، يستخدم ذات 9179

املصطلُ الذي َصكَّه السنهوري ةشا، وهو "مبادئ 
الشريعة اإلسالمية"، ليجعلها مصدًرا ر يًسا للتشريع، فضاًل 
عن أن الشريعة اإلسالمية قد اسادت جزًءا من رًيدهتا  

يف بعض من مواد القانون  كمصدر اترخيي وموضوعي
املدين اجلديد، حيث استمد منها "كثريًا من نظرًيهتا العامة 

كما يقول الدكتور   (1)وكثريًا من أحكامها التفصيلية"
السنهوري، والذي أكد على أن هذا املشروع أدخل يف 
شأن الشريعة اإلسالمية "جتديًدا خطريًا" جبعلها مصدًرا 

ملصري، وةعتبار أن "الفروض رمسًيا من مصادر القانون ا
اليت ال يعثر فيها القاضي على نص يف التشريع ليست 
قليلة، فسريجع القضاء إذن للشريعة اإلسالمية، يستلهم 
مباد ها يف كثري من األقضية، ويف هذا فتُ عظيم للشريعة 
الغراء، السيما إذا لوحظ ما ورد يف املشروع من نصوص 

كام الشريعة اإلسالمية دون  هو أيًضا ميكن خترجيه على أح
كبري مشقة. فسواء وجد النص أم مل يوجد، فإن القاضي يف 
أحكامه بني اثنتني، إما أنه يطبل أحكاًما ال تتناقض مع 
مبادئ الشريعة اإلسالمية، وإما أنه يطبل أحكام الشريعة 

 .(2)ذاهتا"
على حد قول الدكتور –ولكن هذا القانون برمته 

يبقى قانواًن "ميثل الثقافة  -كذلك  السنهوري ةشا نفسه
، "وهو (3)املدنية الغربية، ال الثقافة القانونية اإلسالمية"

"ميثل الثقافة املدنية الغربية أصدق متثيل، وميثلها يف أحدث 
، ومل ال وقد اعترب البعض أن هذا كان (4)صورة من صورها"

 لزاًما على مصر جتاه األوروبيني ةلسري سريهتم يف احلكم
 ؟!(5)واإلدارة والتشريع مقابل إلغاء االمتيازات األجنبية

                                                                 
د. عبقد القرزاق السقنهوري، "وجققوب تنققُي الققانون املقدين وعلققى أي  (1)

"، مقال منشور يف: د. حممد عمارة، إسالميات  أساس يكون هذا التنقُي
م، 1002ه/9512السقنهوري ةشقا، الققاهرة: دار الوفقاء، الطبعقة األوىل، 

 .575-571، ص ص9ج
عموعة األعمال التحضريية،  -القانون املدينوكذلك: املصدر نفسه،  (2)

 .   10مصدر سابل، ص
راجع مقاله املعنون: القانون املدين العريب، إسالميات السنهوري ةشا،  (3)

 .559مصدر سابل، اجلزء الثاين، ص
 .551املصدر نفسه، ص (4)
 – 9331هقق/ 9515 – 9502الدكتور أه حسني )انظر ما كتبه  (5)

".. فالتزمنا أمام أوروة أن نقذهب مقذهبها يف  يف هذا الشأن: م( 9175
احلكم، ونسري سريهتا يف اإلدارة، ونسلك أريقها يف التشريع التزمنا هذا كله 

 –م(  9152أمققام أوروة. وهقققل كققان إمضقققاء معاهققدة االسقققتقالل )عقققام 
م م( إال التزاما صرحيا قاأعا أمقا 9157)عام  –ومعاهدة إلغاء االمتيازات 
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 :خامتة
مفتاًحا  9191يتضُ مما سبل كيف كانت ثورة 

حلصول البالد على استقالل )منقوص( أسفر عن حتوالت 
يف التشريع والقضاء اتسمت هي األخرى ةستعادهتا سيادة 
البالد عليهما جز ًيا، وخاصة بصدور أول دستور مصري  

، والذي مل يتحقل مبتغى احلركة 9115، وهو دستور كامل
الوأنية منه، نتيجة انتهاكه مراًرا من قأَبل حاكم البالد رمسًيا 
)امللك فاروق(، وحاكمها فعلًيا )املندوب السامي 
الربيطاين(، إما عرب إصدار تشريعات يف غيبة الربملان 

ري "مكبلة" للدستور، ال "مكملة" له، أو ةختاذ إجراءات غ
-مشروعة خترج عن أحكام الدستور خروًجا صرحًيا، ولكن 

كان وضع البالد بعد صدور الدستور -يف احملصلة النها ية 
من  9191أفضل من وضعها قبله، بفضل ما أوجدته ثورة 
 روح للتحدي واملقاومة لدى املواأنني مجيًعا.

وكان من أهم اإلجنازات التشريعية والقضا ية اليت 
 -كذلك- 9151وثورة  9191 ثورة حدثت فيما بني

إلغاء االمتيازات األجنبية، وما ترتب عليه من إلغاء 
للمحاكم املختلطة، وإصدار تقنينات جديدة بديلة عن 
تلك اليت نقلت حرفًيا من القوانني الفرنسية، ومن ضمنها 
القانون املدين الذي أعاد للشريعة اإلسالمية بعًضا من 

نذ االحتالل الربيطاين ملصر، التواجد الذي حرمت منه م
ولكنه كان غري كاف، وال مقنع لكثري من املصريني، خاصة 
وأنه كان من املمكن توسعة األخذ عن الشريعة اإلسالمية 
دون إحداث ضجيج مستفز لقوى االحتالل وال للحكم 
االستبدادي، ولكنه أمر مل يكن ليحقل االستقالل 

د مل تنل بعد استقالهلا التشريعي يف احلقيقة، أاملا أن البال
السياسي والثقايف واالقتصادي، ومل متتلك حتديد مصريها 
وفل ما ال يتعارض مع هويتها الثقافية والتشريعية 
والسياسية، وهو اهلدف األمسى للثورات املصرية مجيعها، 
اليت من املمكن أن خنلص اآلن إىل أن حتوالت التشريع 

                                                                                              
 العقامل املتحضقر أبننقا سنسقري سقرية األوربيقني يف احلكقم واإلدارة والتشققريع؟"

 .(55م.ص9112، 1)مستقبل الثقافة يف مصر، القاهرة: دار املعارف، ط

قيقه، هي تلك اليت والقضاء اليت ميكن أن تسهم يف حت
غري قابلة للتعديل -تعض ةلنواجز على نصوص دستورية 

تضمن  -خالل فاة انتقالية تبلغ ثالثني عاًما على األقل
حكم الشعب بنفسه لنفسه عرب إاتحة تداول السلطة من 
خالل انتخاةت حرة ونزيهة، جتري إبدارة وإشراف قضاء 

اانت حر ومستقل عن السلطة السياسية، وتقدم ضم
راسخة للحقوق واحلرًيت العامة، متكن الوأن عن اللحاق 
ةلدول املتقدمة يف احاامها حلقوق اإلنسان ومحايته من 
القهر واهلدر، وذلك بدال من الدخول يف صراعات ال 
جدوى منها، تستغلها الدولة يف اإلهلاء عن تسلطها، 

 والتربير لتغوهلا.
***** 
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 ميةنشأة احلركة السياسة اإلسال

 من الوهابية لإلخوان: حتوالت الفكر واحلركة
 حممود عاشور مؤمن

 مقدمة
لتؤكجأد امتداد  1099جاءت أحداث الربيع العريب 

وتطوُّر احلركة السياسة اإلسالمية اليت نشأت هناًيت القرن 
التاسع عشر وبداًيت القرن العشرين وتبلورت مع ثورة 

ني على يد حسن يف نشأة مجاعة اإلخوان املسلم 9191
، حيث كانت هذه احلركة مبختلف أنواعها 9113البنا عام 

ياهتا ونشاأاهتا يف مركز وقلب األحداث  وأشكاهلا ومسمَّ
تفاعاًل وتشابًُكا،  1099اليت شهدهتا املنطقة العربية منذ 

ة احلكم عام  ومثَّل وصول مجاعة اإلخوان املسلمني لُسدَّ
 جتلجأًيا هلذا التطور. 1091

ةعتبارها حدًًث - 9191دف دراسة ثورة وهت
إىل  -اترخييًّا جتلَّت من خالله مثرة العمل الوأ  واإلسالمي

ي األحداث واستخالص اخلربات لالستفادة منها  تقصجأ
واعتمادها يف تغيري الواقع وصياغة املستقبل. وملا كانت هذه 
الثورة متثل نقطة فارقة يف اتريخ األمة ةحتضاهنا لنشأة 

ركة الوأنية ووضع اأُلسس اليت سارت عليها لنيل احل
االستقالل، فإهنا بذلك كانت دافًعا للحركة السياسية 
اإلسالمية حلشد اجلهود املاامية لتحقيل هدف االستقالل، 

. 9115وسدجأ الفراغ الذي جنم عن سقوط اخلالفة العثمانية 
مبا تشمله من دراسة - 9191وال شك أن دراسة ثورة 

تعود ةلنفع يف  -نشأة احلركة السياسية اإلسالميةاتريخ و 
معاجلة األخطاء وتصحيُ اخللل الذي وقعت فيه احلركة 

 اإلسالمية يف الفاات الراهنة.

                                                                 

  ةحث يف العلوم السياسية 

أبهنا ثورة سياسية فقط  9191كما أن تفسري ثورة 
يعد تفسريًا قاصًرا، فهي ثورة شاملة، وللعوامل السياسية 

لغة يف قيامها، كما أن واالجتماعية واالقتصادية أ ية ة
للعامل الدي  مكانته الكبرية أيًضا ضمن هذه العوامل، 
حيث توافقت جهود األفغاين وحممد عبده ورشيد رضا مع 
سعي مصطفى كامل وحممد فريد يف وضع صيغة مقبولة 
للحركة ربطوا فيها بني االنتماء العقا دي )دعوة اجلامعة 

ي الستقالل مصر(، اإلسالمية( واالنتماء الوأ  )السع
يف كثري من  9191وظهر هذا االجتاه اإلسالمي يف ثورة 

، غري أن ظهور وصعود مجاعة (1)األحداث والتفاعالت
اإلخوان املسلمني بعد الثورة اليت استلمت الراية من 
ت من الثورة  احلركات السياسية اليت سبقتها واستمدَّ

ة أتكيد على واألحداث اليت حلقتها اخلربات، كان ذلك مبثاب
 .9191أ ية العامل الدي  يف تفسري ثورة 

هذا التقرير يرسم خريطًة لنشأة وتطور احلركة 
مركًزا  9191السياسية اإلسالمية احلديثة، متَّخًذا من ثورة 

هلذه اخلريطة للوصول لرؤية شاملة هلذه النشأة والظروف 
احمليطة هبا. وعليه يكون التساؤل الر يس: كيف نشأت 

ورت احلركة اإلسالمية يف مصر؟ وإىل أي مدى كانت وتط
حاضنة وفاحتة أريل لتبلور هذه احلركة ممثلة يف  9191ثورة 

نشأة مجاعة اإلخوان املسلمني كأكرب احلركات اإلسالمية 
 انتشاًرا وأتثريًا؟

ولإلجابة على هذا التساؤل، ينقسم التقرير إىل 
مفاده: يدور حول تساؤل فرعي  -القسم األولقسمني: 

؟ 9191كيف كانت احلركة السياسية اإلسالمية قبل ثورة 
ونستعرض يف هذا القسم نوعني من احلركات اإلسالمية، 

احلركات اجلهادية متمثلة يف الوهابية والسنوسية  -9
مدرسة اجلامعة اإلسالمية ممثلة يف مجال  -1واملهدية، 

                                                                 
راجع يف هذا الصدد: زكرًي سليمان بيومي، االجتاه اإلسالمي يف الثورة  (1)

(، ص 9135، 9ة: دار الكتاب اجلامعي، ط ، )املنصور 9191املصرية 
. وانظر أيًضا يف هذا املعىن: حممد مورو، احلركة اإلسالمية يف 51-15ص 

.. رؤية من قرب، )القاهرة: الدار املصرية 9115إىل  9113مصر من 
 .25(، ص 9115، 9للنشر والتوزيع، ط 
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 الدين األفغاين وحممد عبده ورشيد رضا، ةعتبارهم أول
 -القسم الثا يالصيحات يف احلركة اإلسالمية احلديثة، أما 

كنموذج للحركة -فنتناول فيه مجاعة اإلخوان املسلمني 
من حيث النشأة والتطوُّر يف اجلانب  -اإلسالمية السياسية

الفكري واحلركي، فضاًل عن جوانب التشابه بينها وبني ما 
إليه من سبقها من حركات، وخنتم التقرير مبا توصَّلنا 

 مالحظات وخالصات.
احلركة السياسية اإلسالمية قبل ثورة  -القسم األول

9191 
ميكن إمجال التحدًيت اليت واجهت األمة يف الفاة 

، واليت أوجدت احلركات السياسية 9191اليت سبقت ثورة 
فكرية العصور  -األولاإلسالمية، يف ثالثة حتدًيت: 

ة األمة يف مواجهة املظلمة، اليت أصبحت قيًدا على حرك
السلطة العثمانية اليت  -الثا ياملتحدي احلضاري الغريب، 

اختذت من الدين رةأًا قوميًّا يربط األمة العربية ةحلكم 
الاكي بعد أن افتقدت إىل رةط قومي يربط احلاكم 
ةحملكوم، جبانب فقدان القوة العسكرية واملناعة احلضارية 

بلوغ  -الثالثعماري للشرق، فأصبحت ثغرة للتسلُّل االست
احلضارة الغربية مرحلة فتوة الشباب ونضج احلكماء، 
وسعيها إلهناء الصراع التارخيي لصاحلها ةحتواء العرب 
حضارًيًّ ةلقوة املادية اترة، وةلغزو الثقايف واإلغراء احلضاري 

، وهكذا ظهرت دعوات وحركات إسالمية (1)اترة أخرى
واملنهج يف تعريف ومواجهة هذه اختلفت من حيث الرؤية 

 التحدًيت.
 احلركات اجلهادية -أواًل 

نقصد ةحلركات اجلهادية عموعة احلركات اليت 
ُ سبياًل إلحياء العامل اإلسالمي من  ذت من العمل املسلَّ اختَّ
خالل مواجهة االستعمار، والدعوة إىل الوقوف ضد 

                                                                 
افة حممد عمارة، العرب والتحدي، )الكويت: اجمللس الوأ  للثق (1)

(، ص 9130، مايو 11والفنون واآلداب، سلسلة عامل املعرفة، العدد 
917. 

على  اخلالفة العثمانية اليت ارأتت فيها ثغرة عصيَّةً 
 ، ومنها:اإلصالح، ومن س فينبغي تعريبها

 احلركة الوهابية: -9
مثَّلت احلركة الوهابية اليت أتسَّست يف اجلزيرة العربية 
منتصف القرن الثامن عشر على يد حممد بن عبد الوهاب 
أوىل الدعوات اإلصالحية احلديثة يف العامل اإلسالمي. وقد 

ذت احلركة يف البداية من العمل  الدعوي منهًجا للتجديد اختَّ
الدي ، إىل أن التقى حممد بن عبد الوهاب ةألمري حممد بن 

، واتفقا على قيام شراكة بينهما لبناء 9755سعود عام 
دولة ختدم الدعوة. وبفكر ابن عبد الوهاب وتنظيمه، 
وجبيش ابن سعود وسلطانه؛ انتقلت دعوة ابن عبد الوهاب 

القتال، ومن مرحلة الدعوة من البيان والوعظ إىل اجلهاد و 
إىل مرحلة الدولة، وهكذا أصبُ هذا التحالف أساس 
الدولة السعودية الوهابية. وعلى الرغم من أن احلركة الوهابية 
ت فيه حاجة األمة ملثلها، حيث  جاءت يف وقت اشتدَّ
موجة االستعمار وضعف اخلالفة العثمانية وبداية تغلغل 

بية، إال أهنا أتثَّرت ةلبيئة اليت الفكر الغريب يف األقطار العر 
نشأت فيها وتوقَّفت على حدود الدولة اليت تبنَّتها، ومل 

. هذا وإن (2)تتصدَّ لكل التحدًيت اليت واجهت األمة
توقفت الوهابية من انحية النطاق اجلغرايف، إال أهنا أثَّرت 
بشكل كبري يف فكر وحركة احلركات اإلسالمية اليت نشأت 

 املهدية والسنوسية.بعدها حال 
 
 

                                                                 
 راجع يف هذا الصدد: (2)

فؤاد عبد الرمحن حممد البنا، اإلخوان املسلمون والسلطة السياسية يف  -
مصر، )اخلرأوم: جامعة أفريقيا العاملية، مركز البحوث والدراسات اإلفريقية، 

 .5-5د. ت.( ص ص 
فان، الوهابية واإلخوان: الصراع حول مفهوم الدولة وشرعية حممد ع -

(، ص ص 1092، 9السلطة، )بريوت: جسور للامجة والنشر، ط 
993-915. 

وأثرها  9393-9755عبد الرحيم عبد الرمحن، الدولة السعودية األوىل  -
على عتمع شبه اجلزيرة العربية، )الكويت: علة دراسات اخلليج واجلزيرة 

 (.9139ة، العربي
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 احلركة السنوسية:  -1
أتسَّست احلركة السنوسية يف املغرب العريب على يد 

، (1)9737حممد بن علي السنوسي الذي ولد ةجلزا ر عام 
وكانت يف بدايتها حركة دعوية صوفية. إال أهنا تطورت على 
يد اجليل الثاين لتصبُ حركة مقاومة مسلحة ضد االستعمار 

ي واإليطايل لدول املغرب العريب، جبانب حماربة والغزو الفرنس
عاًما. واتَّفقت  95الفرنسيني ةلسودان ملدة قاربت 

السنوسية مع الوهابية يف التأكيد على األثر العرويب وأثره يف 
اخلالفة اإلسالمية، وعدم التبعية للخالفة العثمانية. 

اليت  وتشاهبها كذلك يف تب جأ فكرة اجلهاد جملاهبة التحدًيت
تواجه األمة اإلسالمية، مع مراعاة أن جهاد الوهابية كان 
ًها للداخل املوروث، يف حني أن جهاد السنوسية كان  موجَّ
ًها للتحدًيت اخلارجية الوافدة ممثلة يف االستعمار  موجَّ
الفرنسي واإليطايل يف مشال إفريقيا ومطاردة محالت التنصري 

 .(2)حىت أواسط إفريقيا
 دية:احلركة امله -5

قامت املهدية على يد حممد أمحد املهدي بن عبد 
، وكان اهلدف األول للحركة 9339هللا يف السودان عام 

املهدية متمثاًل يف مواجهة االستعمار الربيطاين، حيث 
جنحت احلركة يف أتسيس نظام إسالمي يف املناأل اليت امتدَّ 
إليها نفوذها، وسارت املهدية على خطى الوهابية 

وسية يف معارضة األتراك والدعوة إىل تعريب اخلالفة، والسن
جبانب التضامن مع املد الوأ  يف األقطار العربية، حيث 

 .(3)أيَّدت الثورَة العرابية يف مصر ضد اخلديوية
-إمجااًل، كانت هذه الدعوات واحلركات الثالثة 

أال ع الصحوة اإلسالمية  -الوهابية والسنوسية واملهدية
ًة ملواجهة التحدًيت الداخلية واخلارجية، وجدير فكًرا وحرك

ةملالحظة أنه ةلرغم من أن ظهور هذه احلركات الثالثة يف 

                                                                 
 .917حممد عمارة، العرب والتحدجأي، مرجع سابل، ص  (1)
فؤاد عبد الرمحن، اإلخوان املسلمون والسلطة السياسية، مرجع سابل،  (2)

 .2ص 
 .950-957حممد عمارة، العرب والتحدجأي، مرجع سابل، ص ص  (3)

حلظة فارقة من اتريخ األمة فإهنا كانت يف أمسجأ احلاجة إىل 
مثل هذا الفكر وهذه احلركة، إال أن النطاق احمللي قد حدَّ 

يتحوَّل من فاعلية هذه احلركات، فحجب أتثريها من أن 
لتيار عام عريب، ويعود ذلك للبداوة اليت اتَّسمت هبا هذه 

، واالستغراق يف مناهضة التحدًيت -الوهابية-احلركات 
، واختاذ -السنوسية-اليت أثقلت كاهلها حىت أعجزهتا 

. وإذا كان (4)-املهدية-األسطورة سبياًل لتوحيد الشعب 
فإن األمر مل  هذا الطابع العام جملموعة احلركات اجلهادية،

 يكن كذلك مع تيار أو مدرسة اجلامعة اإلسالمية.
 مدرسة اجلامعة اإلسالمية -اثنًيا

ذلك التيار من  (5)مثلت دعوة اجلامعة اإلسالمية
ذت من  احلركات السياسية اإلسالمية احلديثة اليت اختَّ
النشاط السلمي منهًجا ملواجهة التحدًيت والنهوض ةألمة 

كانت هذه الدعوة مشلت قطاًعا كبريًا من اإلسالمية، وإذا  
املفكرين والدعاة اإلسالميني يف الفاة اليت سبقت ثورة 

، مثل: الشوكاين، والكواكيب، وابن ةديس .. 9191
وغريهم، إال أننا سنتناول من نلمس يف فكره وحركته ما هو 

وارتباأًا مع اإلأار العام -سياسي من أعالم هذه التيار 
وهم: مجال الدين األفغاين، وحممد عبده،  -يرملوضوع التقر 
 ورشيد رضا.

 مجال الدين األفغا ي: .9
يُعد األفغاين الذي ولد يف كابل عاصمة أفغانستان 

أبرز أعالم اجلامعة  -وهو عريب النسب- 9351عام  
الوهابية -اإلسالمية، وعلى عكس احلركات السابقة 

صلب من مل يكن لألفغاين موقف  -والسنوسية واملهدية
الذي اعترب ا وجهني -التخلُّف العثماين أو قضية التغريب 

، وإمنا تبىنَّ موقًفا وسطيًّا إصالحيًّا، حيث -لعملة واحدة
                                                                 

حممد عمارة، الصحوة اإلسالمية والتحدي احلضاري، )القاهرة: دار  (4)
 .11(، ص 9119شروق، ال
يف شأن فكرة اجلامعة اإلسالمية وتصوراهتا عن العمل الدعوي والنشاط  (5)

السياسي وروابطها مع الفكرة القومية واجلسور اليت مجعت الفكرتني، انظر: 
حممد عمارة، اجلامعة اإلسالمية والفكرة القومية: منوذج مصطفى كامل، 

 (.9115، 9)القاهرة: دار الشروق، ط 
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رأى أن أخطر األمراض اليت تواجهها األمة هو التشتُّت 
واالنقسام. لذلك سعى لإلصالح السياسي للحكومات 

واجهة العربية، واعترب أن هذا املسعى هو السبيل مل
الذي أصبُ هادًًي -االستعمار. ولوسطية فكر األفغاين 

فقد انتشرت أفكاره يف الكثري من  -لفكر اجلامعة اإلسالمية
البلدان اإلسالمية، وكانت الفاة اليت عاشها يف مصر 

( أخصب فاات حياته الفكرية 9371  - 9379)
 .(1)والنضالية اليت فيها تبلور تياره

 حممد عبده: .1
مبحافظة البحرية،  9351د عبده عام ولد حمم

، وتشارك  (2)وتتلمذ ونشأ على يد مجال الدين األفغاين
كال ا نفس الرؤية لعملية اإلصالح والنهوض ةألمة 
اإلسالمية، فإذا كان األفغاين يرى ضرورة إصالح 
احلكومات والنظم السياسية، فإن تلميذه يرى أن هذه 

عليمي اجلذري الذي اخلطوة جيب أن تُسبل ةإلصالح الت
يهيجأئ األمة بطرق متدرجأجة لقبول اإلصالح السياسي، 
ًنا ملواجهة  وةلتايل كانت أفكار حممد عبده متثل أسلوًة معيقَّ
التحدًيت الوافدة مع تسرُّب الفكر الغريب الذي ميثجأل عاهبًة 
للفكر اإلسالمي والثقافة املوروثة، من خالل التوفيل بني 

تجابة املثمرة، مبا تعنيه هذه العملية من قبول اجلانبني واالس
التعايش مع احلكم األورويب ومؤثجأراته احلتميَّة يف كافَّة 
اجملاالت، واجملاهدة قدر اإلمكان لصياغة تلك املؤثجأرات 
صياغة إسالمية، وبذلك بدأت مرحلة خلل صيغة جديدة 

                                                                 
 راجع يف هذا الصدد: (1)

حممد عمارة، الطريل إىل اليقظة اإلسالمية، )القاهرة: دار الشروق، ط  -
 .933-935(، ص ص 9119، 9
حممد عمارة، الصحوة اإلسالمية والتحدي احلضاري، مرجع سابل، ص  -

 .50-15ص 
حممد عمارة، مجال الدين األفغاين: موقظ الشرق وفيلسوف اإلسالم،  -

 (.9133، 1ار الشروق، ط )القاهرة: د
 .933حممد عمارة، الطريل إىل اليقظة اإلسالمية، مرجع سابل، ص  (2)

ض متوازنة بني قيم اإلسالم والوافد الغريب، مبا يؤكجأد رف
 .(3)االستسالم هلذه األخرية

 حممد رشيد رضا: .5
استكمااًل لعأقد دعوة اجلامعة اإلسالمية، أييت حممد 

يف لبنان ًثلث ثالثة  9325رشيد رضا الذي ولد عام 
شكَّلوا حجر أساس هذه الدعوة، أتثَّر رشيد رضا أبستاذه 
حممد عبده وأستاذ أستاذه األفغاين، وحاول إجياد صيغة 

فكر ا اإلصالحي. فإذا كان األفغاين وجَّه جلَّ  متوازنة بني
جهده إلصالح اخلالفة ةعتبارها قلعة اإلسالم األوىل، وإذا  
كان حممد عبده توجَّه إلصالح التعليم واألزهر ةعتبار ا 
قلعة اإلسالم األوىل، فإن رشيد رضا حاول إصالح 
القلعتني، وهو بذلك زاوج بني اإلصالح الابوي والدي  

اإلصالح السياسي، وهو أمر جتلَّت مالحمه عند مجاعة و 
اإلخوان املسلمني، وهي احلركة اليت أسَّسها حسن البنا 

 .(4)تلميذ حممد رشيد رضا 
هبذا نكون قد رمسنا صورة للحالة اليت كانت عليها 

أبشكاهلا  9191احلركة السياسية اإلسالمية قبل ثورة 
اءت لتواجه حتدًيت هذه املختلفة وأساليبها املتنوعة اليت ج

، شهدت األمة اإلسالمية 9191الفاة. ومع قيام ثورة 
أحداًًث جسيمة متثلت يف زًيدة حدة احلراك االستعماري 
بعد احلرب العاملية األوىل والتغلغل يف الداخل اإلسالمي؛ 

، وما صاحب 9115انتهى بسقوط اخلالفة العثمانية عام 
االجتماعي، األمر الذي  ذلك من موجات التغريب والتحلُّل

                                                                 
أمحد حممد جاد عبد الرازق، فلسفة املشروع احلضاري بني اإلحياء  (3)

اإلسالمي والتحديث الغريب، )فريجينيا: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 
اآلراء السياسية . وللمزيد حول 515-502، ص ص، 9(، ج 9115

واجلهود اإلصالحية حملمد عبده، راجع أيًضا: زكرًي سليمان بيومي، التيارات 
السياسية واالجتماعية.. بني اجملددين واحملافظني: دراسة اترخيية يف فكر 

 (.9135الشيخ حممد عبده، )القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
 انظر: (4)

اري اإلسالمي، )القاهرة: دار السالم، حممد عمارة، املشروع احلض -
 .55-99(، ص ص 1003

أمحد حممد جاد عبد الرازق، فلسفة املشروع احلضاري، مرجع سابل، ص  -
 .599-515ص 
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مثَّل نقلة نوعية يف التحدًيت اليت واجهت احلركة 
اإلسالمية، وكان من الطبيعي أن تسعى هذه احلركة إلجياد 
سبل جديدة ملواجهة هذه التحدًيت واالستفادة من جتربة 
احلركات اليت سبقتها. ويف هذا اجلزء من التقرير نلقي الضوء 

، انطالًقا من كوهنا أكرب على مجاعة اإلخوان املسلمني
احلركات اإلسالمية وأكثرها انتشاًرا وأتثريًا، وذلك يف ثالثة 

اجلانب الفكري  -النشأة والتطور، ًثنيها -حماور: أوهلا
اجلانب احلركي، ُمتتبعني يف ذلك  -للجماعة، ًثلثها

التحوالت اليت حدثت سواء على اجلانب الفكري أو 
ا من تكوينات اجتماعية احلركي، غري غافلني ما سبقه

مثل -اصطبغت ةلصبغة اإلسالمية وسارت يف هنج مقارب 
، إال أنه -9373مجعية مصر الفتاة اليت أتسَّست عام 

 ولظروف عديدة تقلَّص نشاأها وأتثريها.
احلركة السياسية اإلسالمية بعد ثورة  -القسم الثا ي

 «اإلخوان املسلمون: »9191
لمني جتلجأًيا غري مسبوق شكَّلت مجاعة اإلخوان املس

يف العصر احلديث للمزج بني الدين والسياسة، مارست 
اجلماعة العمل الدعوي كحركة أصولية، واألنشطة اجملتمعية 
ةعتبارها مجعية خريية، وزاولت السياسة كأي حزب، 
ومحلت السالح كحركة مقاومة يتبعها جهاز خمابرات، حىت 

به تنظيًما شامال شكلَّت يف غضون عشرين عاًما ما يش
ص ذلك حسن البنا  ملختلف عاالت احلركة يف اجملتمع، يلخجأ

يف إحدى خطبه قا ال:  -9113مؤسس اجلماعة عام -
"..إننا لسنا حزًة سياسيًّا، وإن كانت السياسة على قواعد 
اإلسالم من صميم فكرتنا. ولسنا مجعية خريية، وإن كان 

دان. إننا لسنا شيًئا العمل اخلريي واإلصالح من أنبل مقاص
فكرة وعقيدة،  -أيها الناس-من هذه التشكيالت، إننا 

نظام ومنهاج، الحيدده موضع وال يقيجأده جنس، وال يقف 
دونه حاجز جغرايف، وال ينتهي به أمر حىت يرث هللا األرض 

. وهنا أييت السؤال: إىل أيجأ مدى مثَّل (1)ومن عليها.."
عتمعيًّا على صعيد العمل  صعود مجاعة اإلخوان حتوُّاًل 

السياسي اإلسالمي؟ وكيف استفادت اجلماعة من احلركات 
اإلسالمية اليت سبقتها؟ وكيف أوَّرت من أدواهتا لتواكب 

 تواتر األحداث والتحدًيت؟
 النشأة والتطور -أواًل 

أتسَّست مجاعة "اإلخوان املسلمني" يف اإلمساعلية 
رك البنا يف ، وقد شا9113على يد حسن البنا عام 

حينما   9191املظاهرات الطالبية اليت اندلعت مع ثورة 
كان أالًبا مبدرسة احملمودية اإلعدادية، ويذكر البنا أنه قد  

. وعندما (2)كتب ديوااًن من الشعر الوأ  أتثقًُّرا هبذه الثورة
 9117خترَّج يف "دار العلوم"، انتقل إىل اإلمساعلية عام 

درًسا مبدرسة اإلمساعيلية األمريية، ليتسلَّم عمله اجلديد مُ 
ُولدت مجاعة "اإلخوان  9113ويف شهر مارس عام 

 .(3)املسلمني"
وكعادة البىن اجملتمعية يف بداية تكوينها، ال بد أن 
تشتبك مع ةقي فصا ل اجملتمع وأتخذ منها وترد عليها، إال 
ة خصا ص كانت  أن اجلماعة يف هذه الفاة متيَّزت بعدَّ

لر يس يف انتشارها الواسع، ومن بني هذه السبب ا
اخلصا ص: البعد عن مواأن اخلالف، والبعد عن هيمنة 
األعيان، وعدم مساندة حزب أو هيئة، والعناية ةلتدرج يف 
التكوين، وإيثار العملية اإلنتاجية على الدعاية 

 .(4)واإلعالانت

                                                                 
بعنوان  1099ورد ذلك يف فيلم وًث قي من إنتاج قناة اجلزيرة  عام  (1)

ط ، متاح عرب الراب1001نوفمرب  15"اإلخوان املسلمون وحسن البنا"، 
 https://youtu.be/pjGChZhJgOEالتايل: 

-22حممد مورو، احلركة اإلسالمية يف مصر، مرجع سابل، ص ص  (2)
77. 

إسحاق موسى احلسي ، اإلخوان املسلمون: كربى احلركات اإلسالمية  (3)
 .97(، ص 9151، 9احلديثة، )بريوت: دار بريوت، ط 

حممد فريد عبد اخلالل، اإلخوان املسلمون: حملة اترخيية عن املراحل اليت  (4)
(، 9137مرَّْت هبا اجلماعة، )املنامة: مكتب الابية العريب لدول اخلليج، 

 .555ص

https://youtu.be/pjGChZhJgOE
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أخذت اجلماعة يف االنتشار والتوسُّع حيث "مل 
ألساسية لدى البنا قاصرة على إنشاء مجعية تكن الفكرة ا

خريية أو مجعية تقوم ةخلدمات االجتماعية، وإمنا كانت 
فكرة أبعد وأمشل تتَّصل ةجملتمع كله، وحتاول أن حتيط 
بظواهره املختلفة، وتردها إىل سبب واحد، وتقاح لعالجها 
منهًجا واحًدا، وحتاول أن ترسم للمستقبل صورة سلفية 

ن التاريخ، وكان أسلوب نشرها يعتمد على إًثرة مستمدة م
الوجدان الدي  إًثرة ترتبط بذكر املفاسد والشرور 
االجتماعية، مع التنقيب عن أوجه ارتباط املشكالت 
الشخصية على املستوى الفردي واملشكالت االقتصادية 

 .(1)على املستوى االجتماعي هبذا الفهم العام"
، 9155قاهرة عام ومع انتقال اجلماعة إىل ال

، حيث (2)دخلت اجلماعة أوًرا جديًدا من أأوار الدعوة
توسع نشاأها وازداد عدد املنضمني إليها. ويف هذه الفاة 
اقتحم اإلخوان امليدان السياسي حيث راسل البنا امللوك 
واحلكام العرب ودعاهم إىل اإلصالح السياسي على املنهج 

وتوجيه  3اء على احلزبيةاإلسالمي، حيث دعا البنا إىل القض
األمة يف اجتاه واحد، "هبذا تبنيَّ أن حركة اإلخوان خالل 
العشر سنوات األوىل هلا مل تكن حركة اجتماعية أو دينية 
فقط، بل كانت ذات لون سياسي مستا نوًعا ما. ويف مايو 

، وهي علة «النذير»أصدرت اجلماعة علة  9153
ذ عملها ال . (4)سياسي أسلوًة سافًرا"سياسية أسبوعية اختَّ

ومن ذلك احلني، شهدت اجلماعة تطورات أثَّرت على 
مسارها بشكل كبري. ومن بينها ابتداء نشاط اجلماعة داخل 
اجليش، وانتقال املركز العام ملقر أوسع يسهل من األنشطة 

مبا  -مثل املؤمترات واملناسبات الدينية-اليت تقيمها اجلماعة 

                                                                 
أارق البشري، احلركة السياسية يف مصر، )القاهرة: دار الشروق، ط  (1)

 .990(، ص 1001، 1
اإلخوان املسلمون: كربى احلركات اإلسالمية إسحاق موسى احلسي ،  (2)

 .19احلديثة، مرجع سابل، ص
يف شأن موقف اإلخوان من احلزبية، راجع، فؤاد عبد الرمحن، اإلخوان ( 3)

 .191 – 102املسلمون والسلطة السياسية، مرجع سابل، ص ص، 
 .995أارق البشري، احلركة السياسية يف مصر، مرجع سابل، ص  (4)

ئٍة مؤثجأرة يف اجملتمع، ودعوة البنا يساهم يف إبراز اجل ماعة كفأ
عضًوا تقوم على تنسيل اجلهود مبا  15لتشكيل جلنة من 

يربز دخول اجلماعة يف أور جديد من التنظيم واإلدارة، 
وانعقاد املؤمتر األول لطالب اإلخوان الذي مثَّل إشراك 
العنصر الطاليب، ورفض املنتمني ألحزاب سياسية. ومع 

أصدرت اجلماعة بيااًن  9159ر السادس عام عقد املؤمت
نذار؛ إذ أدركت الدوا ر السياسية الوأنية وصفه البعض ةإل

واألجنبية من خالله أن اجلماعة قد دخلت مرحلة حامسة، 
حيث وقعت اجلماعة بني سندان امللك واحلكومة من 
انحية، ومطرقة القوى اخلارجية ممثلة يف اإلجنليز، األمر الذي 

 .(5)9151ةغتيال البنا عام انتهى 
 اجلانب الفكري للجماعة -اثنًيا

نتناول يف هذا اجلزء أبرز معامل الفكر السياسي 
حلسن البنا مؤسس اجلماعة، حيث إن اجلماعة ال تنفك 
سها وقا دها، ال سيما يف املرحلة األوىل من عمر  عن مؤسجأ

، -واليت هي حمط اهتمامنا-( 9151-9113اجلماعة )
إلشارة أن تناول اجلانب الفكري واحلركي بشكل وجدير ة
انفصال اجلانبني بعضهما عن  -ال يع  أبي حال-منفصل 

بعض بشكل عام أو عند اجلماعة، فحركة اإلصالح تتطلَّب 
-رؤية فكرية لوجوه اإلصالح املطلوب، كما أن الفكر 

ال يكون فكًرا إال إذا اشتبك  -وخاصة ما هو سياسي منه
حنن آثران هذا األسلوب لغرض واحد هو تتبُّع مع الواقع، و 

التحوُّالت اليت تواترت على كل جانب بشكٍل ال يدع عاال 
 للخلط بني هذه التحوُّالت ودالالهتا.

مة الر يسية يف فكر البنا هي " مشول إن السجأ
"، أي الدعوة لإلسالم الشاملة لكل أوضاع اجملتمع اإلسالم

حلياة. وبسبب اجلز يَّة اليت والفرد واجلامعة لكل أأراف ا
وُجدْت عند املسلمني يف العصر احلديث، أصبُ اإلسالم 
الشمويل غريًبا بني التيارات التفكيكيجأية حيث نقد األوضاع 
اجملتمعية دون تقدمي رؤى إصالحية بديلة، واشتهرت أنواع 

                                                                 
بد الرمحن، اإلخوان املسلمون والسلطة السياسية، مرجع سابل، فؤاد ع (5)

 .77ص 
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عزأة من اإلسالم تدعو حملاصصة الدين بني عاالت احلياة، 
، ورمبا  (1)ليعيدوا اإلسالم الشامل إىل الواجهةفجاء اإلخوان 

كان للنزعة العلمانية وموجات التغريب اليت واجهت األمة 
اإلسالمية بعد سقوط اخلالفة دور يف تعزيز االجتاه حنو تب جأ 
فكر اإلسالم الشمويل الذي يوازن بني مناحي احلياة بفهم 

معاصرة واٍع لطبيعة حتدًيت الزمان واملكان، وتقدمي رؤى 
 شاملة للتعامل مع هذه التحدًيت.

ممثَّاًل -من قراءة األدبيات اليت تناولت فكر اجلماعة 
سها ، جند أن هناك شبه إمجاع على أن البنا  -يف فكر مؤسجأ

كان فكره عماًل وعمله فكًرا، ويبلور هذا التناول املستشار 
الفكر أارق البشري يف تسكني فكر البنا ضمن قا مة "

"، حيث الفكر املعمليييًزا له عن أصحاب "" متاحلركي
املفكر احلركي أبنه يتوجَّه بفكره إىل الناس  -البشري-يعرجأف 

عامة وال حيصر نفسه يف جدل املتخصجأصني، وهو يهدف 
مباشرة إىل تغيري أوضاع البيئة االجتماعية وتعديل ما يشيع 
 من فهم يراه خاأًئا، ويهدف إىل إعادة بناء العالقات بني

الناس وفًقا للتصور الذي يرى فيه الصالح، وحشد 
اجلماعات يف مواقف معينة لدفع ما يراه خطًرا أو جللب ما 

. وال يتصور أن يكون هذا الفكر احلركي دون (2)يراه انفًعا
وعاء حيتويه وإأار تنظيمي حيكمه، فكان من الضروري أن 
يسعى البنا خللل تنظيم يعمل على تنفيذ هذا الفكر، 

من أهم ما مييز مجاعة اإلخوان التنظيمية انت مسة فك
 .(3)املسلمني عما سبقها من دعوات وحركات

                                                                 
 .11املرجع السابل، ص  (1)
ورد ذلك يف تقدمي املستشار أارق البشري لكتاب الفكر السياسي  (2)

لإلمام حسن البنا، انظر: إبراهيم البيومي غامن، الفكر السياسي لإلمام 
، مدارات لألحباث والنشر، ط حسن البنا، تقدمي: أارق البشري، )القاهرة

 .10-97(، ص ص 1095، 9
يف شأن الاكيب الداخلي للجماعة وتنظيمها، راجع: حممود عبد  (3)

احلليم، اإلخوان املسلمون.. أحداث صنعت التاريخ: رؤية من الداخل، 
-119(، اجلزء األول، ص ص 9115، 5)اإلسكندرية: دار الدعوة، ط 

115. 

وأتسيًسا على مشولية اإلسالم وحركية الفكر، أتيت 
كسمة   -أو تب جأ الثورة منهًجا يف التغيري-الثورية التغريية 

ث البنا عن الثورة  من مسات فكر مجاعة اإلخوان، إذ حتدَّ
م إمنا جاء ثورة كربى بكل ما حتمل هذه الكلمة أبن "اإلسال

. غري (4)من مضامني ويف كل ميادين اإلصالح والتغيري.."
أن فكرة الثورة كمنهج للعمل مل تكن جاهزة لدى البنا يف 
تصوُّره حلركته، وإذا كان يف بداًيت مسريته الفكرية واحلركية 

على  قد رفض الكثري من أوضاع عتمعه، ورأى ضرورة الثورة
تلك األوضاع وإعادة صياغتها على أسس إسالمية، إال أنه 
انشغل ةلتأصيل النظري ألفكاره بقدر ما توجَّه إىل الواقع 
ميارس وجيرب فيه هذه األفكار، فكانت حركته انبعة عن 
د على ضوء معطيات الواقع ومستفيًدا من  إأار مرجعي حمدَّ

 .(5)جهود ودروس حركات اإلصالح اليت سبقته
ويف شأن أتث ر مجاعة اإلخوان ابحلركات اليت 

فقد أخذ البنا عن الوهابية التأكيد على عروبة سبقتها، 
اخلالفة، ويف العمل على إجياد دولة حتمى الدعوة وتنشر 

 -جبانب ما أخذه عن الوهابية-أفكارها، وعن السنوسية 
مكافحة التنصري بنشر الثقافة اإلسالمية، وعن املهدية أ ية 

ود قاعدة مجاهريية للدعوة؛ فقد استخدم اإلخوان احلشد وج
. كما أخذ اإلخوان الكثري (6)والتعبئة والتنظيم إلبراز دعوهتم

عن دعوة اجلامعة اإلسالمية، لدرجة أن اعتربهم الدكتور 
، (7)حممد عمارة مبثابة اجلامعة اإلسالمية يف أور جديد

يتفل مع مشولية  حيث أخذ البنا عن األفغاين فكرة األممية مبا
اإلسالم حىت أصبحت العاملية من أهم خصا ص دعوة 
البنا، وأتثر البنا مبحمد عبده يف إيالء اإلصالح التحيت 

                                                                 
الم اإلحياء اإلسالمي، )القاهرة: مكتبة الشروق حممد عمارة، من أع (4)

 .995(، ص 1002، 9الدولية، ط 
إبراهيم البيومي غامن، الفكر السياسي لإلمام حسن البنا، مرجع سابل،  (5)

 .501ص 
فؤاد عبد الرمحن، اإلخوان املسلمون والسلطة السياسية، مرجع سابل،  (6)

 .55-55ص ص 
ياء اإلسالمي، مرجع سابل، ص ص حممد عمارة، من أعالم اإلح (7)

33-10. 
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أ ية كبرية، وكان رشيد رضا آخر حلقات اجلامعة 
اإلسالمية، وتتلمذ على يده حسن البنا وأخذ عنه فكرة 

هتمام كرد الدا رة الشرقية بعد الدا رة اإلسالمية كمناأل ا
 .(1)فعل على تعصُّب وتوغُّل الغرب

مل تكن مجاعة اإلخوان املسلمني تطوًُّرا حلركة معينة، 
بل هي تطوُّر أبيعي للحركة السياسة اإلسالمية بشكل 
عام، لذا فطبيعة التكوين ةعتباره وليد حلظة اترخيية معينة 
أن يتفاعل مع احلاضر يف ضوء املاضي مبا يهيجأئ له جذوًرا 
به ويعينه، وبقدر ما أتثَّرت اجلماعة ةحلركات  وامتداًدا يهذجأ
اليت سبقتها، بقدر ما عاجلت اخللل الذي واجهته يف هذه 
احلركات، وأوَّرت األفكار الستيعاب متطلبات الواقع 
وظروفه. وعليه، فإن اجلماعة أخذت ما وجدته انفًعا 

افات وأضافت عليه مبا يتناسب مع رؤيتها، وأول هذه اإلض
هو الدمج بني اإلصالح السياسي لدى األفغاين واإلصالح 
الفكري عند حممد عبده، واجلمع بني إصالحية حممد عبده 
وحمافظة رشيد رضا وحيوية األفغاين، وإذا كان األفغاين قد 
انتهج الكفاح السياسي، وحممد عبده الكفاح العلمي، فإن 

ستعمار، وحممد البنا قاد الكفاحني مًعا. األفغاين قاوم اال
عبده قاوم القابلية لالستعمار، والبنا قاوم يف امليدانني، 
لذلك فإن منهج األفغاين اتَّسم ةلثورية ومنهج حممد عبده 
اتَّسم ةإلصالحية املتدرجأجة، ومنهج البنا مجع بني الثورية 

، كما جاوزت مجاعة (2)التغيريية واإلصالحية املتدرجة
إلسالمية يف نقل نظرية اإلصالح اإلخوان أفكار اجلامعة ا

إىل املمارسة السياسية، حيث مثَّلت "العملية" اليت تع  
إضافة  -كما سبل وأن أشران-إيثار العمل على القول 

 جديدة ميَّزت البنا.
وإذا كانت الوهابية قد ولَّْت جهودها حنو الفساد 

ة، الداخلي املتمثجأل يف التخلُّف املوروث عن اخلالفة العثماني
والسنوسية واملهدية سخَّرت إمكاانهتا ملواجهة اخلطر 

                                                                 
فؤاد عبد الرمحن، اإلخوان املسلمون والسلطة السياسية، مرجع سابل،  (1)

 .53-52ص ص 
 .59املرجع السابل، ص  (2)

اخلارجي املمثجأل يف االستعمار، فإن مجاعة اإلخوان قد 
وازنت بني هذه امليادين، فتارة جند اإلخوان يقاومون اخلطر 

، واترة جندهم -احلزبية والتحلُّل االجتماعي مثاًل -الداخلي 
يز ومحالت اإلجنل-يف صراع حمتدم مع العدو اخلارجي 

؛ وعليه فقد وقف تيار اإلخوان بني بني، -التغريب والتنصري
فال هم كانوا حركة صفوة فكرية مثل أعالم فكرة "اجلامعة 
اإلسالمية"، وإمنا كانوا تنظيًما مجاهريًا اخنرط فيه العامة، وال 
هم كانوا متواضعني إىل مستوى تقدمي أفكاٍر جاءت لتال م 

كما هو حال الوهابية والسنوسية بيئات بسيطة أو بدوية،  
 .(3)واملهدية

 اجلانب احلركي للجماعة -اثلثًا
عمل حسن البنا على إجياد عموعة من األساليب 
والوسا ل الفعَّالة اليت تساعد يف انتشار اجلماعة وتوسُّعها، 
وتطبيل أفكارها كي ال تبقى حبيسة األذهان والسطور، 

ركية اليت متيَّزت هبا اجلماعة وذلك ارتباأًا بفكرة العملية واحل
عمَّا سبقها من حركات رمبا كان لديها نفس التصورات أو 
جزء منها، لكن غياب األدوات واآلليات العملية حال دون 

 وصول هذه األفكار إىل الواقع.
وكان من بني هذه األساليب ما ذكره حممود عبد 

 يف كتابه -وهو عضو اهليئة التأسيسية للجماعة-احلليم 
، حيث (4)"اإلخوان املسلمون: أحداث صنعت التاريخ"

ث عن مخسة أساليب تساعد يف إبراز اجلماعة كفئة  حتدَّ
مميَّزة يف اجملتمع املصري، ونشر الدعوة يف الداخل واخلارج، 

اذ أفراد اجلماعة الشارة واجمللة،  -األولوهي:  يف معىن اختجأ
ع، وعلة تعربجأ عن شارة معيَّنة متيجأزهم عن ةقي أفراد اجملتم

رؤية اجلماعة وأخبارها، وكانت أول علة سياسية تصدرها 
 -الثا ي، -كما سبل وأن أشران- 9153اجلماعة عام 

حال النقاةت واجلمعيات االتصال ابلتجم عات يف مصر، 

                                                                 
حممد عمارة، الطريل إىل اليقظة اإلسالمية، مرجع سابل، ص ص  (3)

112-117. 
نعت التاريخ، مرجع حممود عبد احلليم، اإلخوان املسلمون.. أحداث ص (4)

 .923-999سابل، ص ص 
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واستغالل ذلك يف نشر أفكار اجلماعة يف أحناء مصر، 
ية يتناول  وهي مؤمترات موضوععقد املؤمترات،  -الثالث

ًنا، حيث عقدت اجلماعة ستة  كل منها موضوًعا معيقَّ
مؤمترات عامة كان هلا صدى واسع يف الفاة اليت عاصرها 

فكان البنا االحتكاك ابألحزاب واهليئات،  -الرابعالبنا، 
يتبىنَّ موقًفا رافًضا للحزبية إال أن مقتضيات الواقع قد 

خمتلفة مثل: دفعت لالشتباك مع هذه األحزاب يف قضاًي 
، وقد 9152املفاوضات مع املستعمر اإلجنليزي واتفاقية 

حرص اإلخوان على استغالل هذا االحتكاك مبا خيدم 
االتصال بزعماء املسلمني  -اخلامسدعوهتم وانتشارها، 

حيث تواصل البنا مع اجلهات الرمسية مثل: مبصر واخلارج، 
ري الرمسية امللوك واألمراء والرؤساء املسلمني، واجلهات غ

مثل: احلركات املقاومة لالستعمار كالسنوسية يف املغرب 
، األمر 9152العريب، ودعم الفلسطينيجأني يف ثورهتم عام 

الذي كان له عظيم األثر يف انتشار اجلماعة داخل مصر 
بكسب تعاأف اجلماهري، وخارج مصر بتكوين أفرع 

 جديدة تعمل يف إأار اجلماعة األم يف مصر.
 هذه األساليب التدرُّج من البساأة يالحظ يف

والسهولة إىل العمل والصعوبة النسبية يف التنفيذ لكي تؤيت 
مثارها، لذلك فإن احلركة قد تطوَّرت مع تطوُّر اجلماعة، ففي 
املرحلة األويل كانت حركة اجلماعة منبثقًة عن خطٍة حُمكمة 

ة وسا ل متثَّلت يف األساليب السابل ذكرها، و  مع هلا عدَّ
وةلتايل التطلُّع ألهداف -توسُّع اجلماعة وزًيدة نشاأها 

ظهر سلوك اجلماعة خمتلًفا بعض الشيء، فقد أصبُ  -أبعد
حمكوًما مبقتضيات الواقع وظروفه. فعلى سبيل املثال: مل 

عام الثورة الفلسطينية - 9152يكن للجماعة قبل عام 
ل مصر، أخصام بعينهم داخ -واالتفاقية بني مصر وبريطانيا

 -أي بعد أحداث فلسطني واملعاهدة- 9152أما بعد 
فقد رأى البنا ضرورة حتديد موقفهم من هذه األحداث، 
وةلتايل حتمية الصدام مع األحزاب واهليئات املوجودة؛ ما 

، (1)أدَّى لظهور تيار داخل اجلماعة يرفض العمل السياسي
                                                                 

 .995أارق البشري، احلركة السياسية يف مصر، مرجع سابل، ص  (1)

اًل سلوكيًّا َميقََّز وقد كان ترشُُّ البنا لالنتخاةت الربملانية حتوُّ 
اجلماعة عمَّا سبقها من حركات، فلم يسبل وأن شارك زعيم 
أو قا د أليٍج من احلركات اإلسالمية اليت سبقت يف العملية 
السياسية هبذه اجلرأة، ليضع البنا حجر األساس لفلسفة 
اإلصالح من الداخل عند مجاعته، اليت جعلت من اجلماعة 

حضوًرا وأتثريًا يف احلياة السياسية أقوى الفصا ل اإلسالمية 
، األمر الذي -بل ويف العامل اإلسالمي أمجع-يف مصر 

 .1091انتهى بوصول اإلخوان لسدة احلكم يف مصر عام 
إمجااًل، مثَّلت مجاعة اإلخوان املسلمني منذ نشأهتا 

على يد حسن البنا تطوًُّرا حمورًيًّ للحركة  9113عام 
بدأت مع احلركة الوهابية يف  السياسية اإلسالمية اليت

منتصف القرن الثامن عشر، وةلرغم من وجود هدف 
مشاك بني اجلماعة وما سبقها من حركات، وهو إحياء 
األمة اإلسالمية، إال أهنا أظهرت اختالًفا واضًحا يف الفكر 
واملمارسة، ومل تكن اجلماعة تياًرا ُمقلجأًدا، وإمنا استجابت 

ان بفكر واٍع وبصرية مستمدة من لتحدًيت الزمان واملك
 دروس وخربات املاضي.

ال شك أن أهمَّ ما مييجأز دعوة مجاعة اإلخوان 
املسلمني هي فكرة األممية، إذ انطلل حسن البنا مبفهوم 
مشول اإلسالم يدعو إىل اساداد اخلالفة اإلسالمية وتوحيد 

اليت  9191األمة يف مسار واحد، وهنا نلمس أثر ثورة 
 جعل األمة قوة ًثلثة مؤثجأرة وفاعلة بني السلطتني جنحت يف

، بتهيئة املناخ لنشأة (2)الشرعية )امللك( والفعلية )اإلجنليز(
ذت من مفهوم األمة اجلامعة أساًسا فكرًيًّ  اجلماعة اليت اختَّ

 وإأاًرا حاكًما.
 خامتة

من مطالعة سياق نشأة احلركة السياسية اإلسالمية 
 الحظات نوردها فيما يلي:خنلص إىل عدد من امل

                                                                 
، فصلية قضاًي ونظرات، 9191أارق البشري، مقدمة عن ثورة  (2)

(، 1091، يناير 91)القاهرة: مركز احلضارة للدراسات والبحوث، العدد 
 .17ص 
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منذ نشأة الوهابية وصواًل لدعوات اجلامعة 
-اإلسالمية، كانت اخلالفة العثمانية ما زالت قا مة، وهي 

تعد وعاء حيتوي  -ةلرغم من مشكالهتا وعوامل ضعفها
العمل اإلسالمي يف خمتلف اجملاالت وبشىتَّ السبل، وحىت 

فة بشكل كلجأي، لو كان هذا العمل يدعو إىل جتديد اخلال
أي إن األمة -فإن استيعاب مفهوم األمة كمستوى للتحليل 

ليست ظاهرة مفتوحة بل حيدها إأار زم  يفصل بينها 
-(1)وبني ما يليها من أمم وإن شاركتها يف خصيصة أو أكثر

ر ذلك السعي بل ويربجأره، ويعيد االعتبار إىل وجود  ، يفسجأ
ي، غري أن مجاعة اخلالفة كإأار حاكم للعمل اإلسالم

اإلخوان املسلمني نشأت يف سياق خمتلف، حيث سقطت 
ت وأأة التغريب واالستعمار، لذلك  اخلالفة العثمانية واشتدَّ
فإن خيار جتديد اخلالفة أصبُ سراًة، وحتوَّل إىل خيار 
أصعب متثَّل يف اساداد اخلالفة يف زيجأها العرويب، ومن س فإن 

اإلسالمية يعد أوىل اخلطوات لعودة توحيد املنطقة العربية و 
م هلا  اخلالفة، األمر الذي فرض على اجلماعة قيوًدا مثلما قدَّ

 فرًصا للتجديد يف الفكر واحلركة.
إن احلركة السياسية اإلسالمية ةعتبارها تندرج 
ضمن التكوينات االجتماعية، ال بد أن يكون هلا دور فعَّال 

عاالته، وموقف معنيَّ يف مواجهة حتدًيت اجملتمع مبختلف 
من قضاًيه، لذلك كانت مجاعة اإلخوان املسلمني يف قلب 
اجملتمع املصري تلعب دوًرا يف تطويره، وتتفاعل مع قضاًيه، 

 وتشتبك مع ةقي مكوجأانته.
ةعتبارها نقطة فارقة يف اتريخ  9191إن ثورة 

األمة اإلسالمية والعربية، قد مهَّدت الطريل لقيام حركات 
حرر الوأ ، إذ أعقبتها ثورة العشرين يف العراق وثورة الت

أي ثورة -الريف املغريب وثورة سورًي الكربى، فكانت 
مبثابة حاضنة لتبلور احلركة السياسية اإلسالمية  -9191

ممثلة يف مجاعة اإلخوان املسلمني كأكرب احلركات اإلسالمية 

                                                                 
ليل يف العالقات الدولية، )يف(: اندية أماين صاحل، األمة كمستوى للتح (1)

مصطفى ومىن أبو الفضل )حترير(، العالقات الدولية: البعد الدي  
 .59(، ص 1003، 9واحلضاري، )دمشل: دار الفكر، ط 

تبارها كقوة أتثريًا وانتشاًرا، حيث أعادت لألمة اإلسالمية اع
 فاعلة.

إن جتربة احلركة السياسية اإلسالمية املعاصرة حتتاج 
إىل تقومي يف ضوء مراجعات النشأة والتطور واستخالص 
الدروس والعرب منها، وهبذا أييت السؤال التأسيسي: ملاذا 
فشلت احلركة السياسية اإلسالمية مبختلف فروعها وأمناأها 

قطار العربية بينما جنحت يف إقامة نظم حكم إسالمية يف األ
تركيا -حركات ذات جذور إسالمية يف مناأل أخرى 

؟ إن فشل اإلخوان يف مصر وسورًي وتونس -وماليزًي مثاًل 
 -أو االستمرار فيه-بعد الربيع العريب يف الوصول إىل احلكم 

لتطبيل النموذج اإلسالمي مل يكن فشاًل يف التصوُّر أو الرؤية 
يف تقومي هذا التصوُّر وفل مقتضيات بقدر ما كان قصوًرا 

الواقع وحتدًيت اللحظة الراهنة يف ضوء خربات املاضي 
حيث منهج البنا، "الذي أوَّر أسلوًة يف العمل أمسته  
كريستينا هاريس ذا فاعلية واقتدار، فأكَّد على الطابع 
، وانغمر يف  الدي  للدعوة إذا وجد يف احلكومة ر يًسا قوًيًّ

، ورمبا جنُ (2)سياسية إذا وجد ر يًسا ضعيًفا"الصراعات ال
 يف ذلك العدالة والتنمية يف تركيا أو مهاتري حممد يف ماليزًي.

***** 

                                                                 
 .919أارق البشري، احلركة السياسية يف مصر، مرجع سابل، ص  (2)
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وزارة اخلارجية املصرية حتت االحتالل: 

 السيادة والسياسة واملكانة
 حممد الديب

 مقدمة
ا ا وسياسيًّ حراًكا اجتماعيًّ  9191أحدثت ثورة 

ب هذا احلراك ضغوأًا على صري، وسبَّ داخل اجملتمع امل
احملتل الربيطاين دفعه إىل البحث عن أدوات وأمناط 

ل هبا مصاحله مع الظهور يف ثوب التعاأف مستحدثة حيقجأ 
م للمطالب اليت يريدها الشعب املصري من حتقيل والتفهُّ 

ص من النفوذ األجنيب، وملا كانت وزارة لالستقالل والتخلُّ 
ة عن حال سات البريوقراأية املعربجأ املؤسَّ  اخلارجية أحد أهم

فمن  -والذي يُفاض أن تكون رمًزا لالستقالل-الدولة 
 9191ثورة  تْ لَ املناسب إلقاء الضوء عليها يف الفاة اليت تقَ 

وحىت هناية العهد امللكي على يد حركة الضباط األحرار يف 
 .9151يوليو  15

ط بوزارة سنهتم يف ورقتنا هذه ةلوظيفة اليت تنا
اخلارجية، وسرد تطورها التارخيي يف مصر، وعن حالة التغيري 

سمت هبا تلك الفاة وأسباهبا، س الوزاري املتسارعة اليت اتَّ 
ننتقل للحديث عن مناذج ألدوار قامت هبا اخلارجية املصرية 
يف األمم املتحدة، مربزين أبيعة هذه األدوار وجدواها 

مصر عن مصاحل يف اخلارج آنذاك، س نضرب أمثلة لبحث 
يف أعقاب احلرب العاملية الثانية، س ننهي بتناول تراجع 

 الدور الربيطاين يف مصر وظهور نفوذ أمريكي بداًل منه.
 الوزراء - التطور –اخلارجية املصرية: النشأة  -أواًل 

ي وزارة اخلارجية أحد أهم الوزارات اليت تؤدجأ  تعدُّ 
، فهي الوزارة اليت يناط هبا تنفيذ دولة أدواًرا حيوية يف أيجأ 

معربة عن  تكون سياسات الدولة يف اجملال اخلارجي، واليت
                                                                 

 ةحث يف العلوم السياسية 

مدى سيادة الدولة، ومن أهم القرارات اليت تشارك يف 
 :(1)اذهااختجأ 

القرار إبنشاء عالقات دبلوماسية مع دولة أخرى،  ●
 أو جتميدها أو تعليقها أو قطعها.

ة حتالف دويل معني القرار ةالنضمام إىل عضوي ●
 أو منظمة دولية أو معاهدة دولية.

القرار بعقد ميثاق دفاع مشاك مع دولة معينة،  ●
 وكذلك القرار إبهنا ه.

القرار بتقدمي املعوانت العسكرية أو االقتصادية  ●
 لدولة معينة أو إيقافها أو ختفيضها أو زًيدهتا.

 .القرار مبساندة دول صديقة يف موقف دويل معنيَّ  ●
نة للمشاركة يف ل يف أزمة دولية معيَّ القرار ةلتدخُّ  ●

ًبا أن تنفرد بعض األأراف مبجرًيت األزمة إدارهتا، حتسُّ 
 كها يف مسارات غري مرغوب فيها.يوحتر 

قت السيطرة يف السنوات األوىل من االحتالل حتقَّ 
الربيطانية على أجهزة احلكومة املصرية بواسطة شبكة من 

مون ني، كان توصيفهم الرمسي أهنم يقدجأ لربيطانيجأ املستشارين ا
االستشارات والنصا ُ دون امتالك صالحية اختاذ القرار، 

فإن ما   -وكما يعرب املستشار البشري-إال أنه يف احلقيقة 
ر من سياسات كانت متثل كان يصدر من قرارات وميرَّ 

، وقام كل من (2)"اإلرادة األجنبية مستورة يف قرار مصري"
قنصل العام الربيطاين وجيش االحتالل ومجاعة املستشارين ال

ة بدور احلكومة واملوظفني الكبار يف بعض املراكز املهمَّ 
ة ملصر واليت تعمل يف األساس على حتقيل املصاحل اخلفيَّ 

 الربيطانية.
ر التارخيي لوزارة اخلارجية املصرية ع التطوُّ ميكننا تتبُّ 

ظيم نشاط مصر وإدارة بدًءا من ظهور جهاز حكومي لتن

                                                                 
سياسة اخلارجية: األصول النظرية والتطبيقات إمساعيل صربي مقلد، ال (1)

 .900 (، ص1095العملية، )القاهرة: املكتبة األكادميية، 
وجهاز الدولة املصري، علة الطليعة،  9191أارق البشري، ثورة  (2)

(، ص 9177 ، )القاهرة: مؤسسة األهرام،5اجمللد الثالث عشر، العدد 
55. 
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مع قرار حممد علي ، وقد كان ذلك (1)عالقاهتا اخلارجية
، س 9312إبنشاء "ديوان التجارة واألمور األفرنكية" عام 

دت وحتدَّ  (2)فاة أويلة دون أن يطاله أية تغيريات استمرَّ 
وظا فه يف منع الرقيل ومتابعة املعاهدات الدولية واملطابع 

ا حبجم الوجود وقد ارتبط ذلك أساسً  األوروبية واحمللية،
األورويب يف مصر يف عهد اخلديوي سعيد واخلديوي 

ع إمساعيل، بسبب حالة االنفتاح الواسع على أوروة وما متتَّ
ون من امتيازات يف تلك الفاة. وقد كان األرمن به األوروبيُّ 

املناصب الكربى فيه  ىيسيطرون على ديوان اخلارجية، وعل
ل الديوان إىل "نظارة القرن التاسع عشر، س حتوَّ حىت أواخر 

وهو العام نفسه الذي شهد - 9373اخلارجية" يف عام 
إنشاء الدول الدا نة جلنة "التحقيل األوربية"، عقب إعالن 

 ول، وتوىلَّ ؤ يف أول علس نظار مس -إفالس مصر رمسيًّا
. ارظَّ وقتها نوةر ةشا نظارة اخلارجية جبانب كونه ر يًسا للنُّ

ةشا  ار اخلارجية يف تلك احلقبة بطرس غايلوكان أبرز نظَّ 
أأول من شغل هذا املنصب يف التاريخ احلديث  دُّ الذي يُقعَ 

(9315-9190.) 
سلبت سلطات االحتالل االجنليزي كثريًا من 

ة، ومع إعالن صالحيات نظارة اخلارجية من الناحية الواقعيَّ 
أُلغي الوجود  9195بريطانيا احلماية على مصر عام 

ن مصر و بريطانيا إدارة شؤ  تْ السياسي للنظارة، وتولَّ 
اخلارجية بنفسها، وصار املندوب السامي الربيطاين "وزيًرا 
للخارجية"، ألن "الدولة احلامية هي املسؤولة وحدها عن 

، واستمر هذا (3)مباشرة العالقات اخلارجية للبلد احملمية"
ارجية حىت تصريُ فرباير النمط من تسيري عالقات مصر اخل

ة خبطاب من ، وأعيدت مبوجبه "وزارة اخلارجي9111

                                                                 
(، )القاهرة: دار 9155-9157صفاء شاكر، اخلارجية املصرية ) (1)

 .91(، ص 1095، القومية الكتب والوًث ل
الرابط  رباتريخ إنشاء وزارة اخلارجية، املوقع الرمسي للوزارة، متاح ع (2)

  http://cutt.us/II3anالتايل: 
واإلعادة  9195اء يوانن لبيب رزق، وزارة اخلارجية املصرية بني اإللغ (3)

، اجمللة التارخيية املصرية، اجمللد الثالث والعشرون، )القاهرة: اجمللة 9111
 .179 (، ص9172املصرية للدراسات التارخيية، 

جدير ةلذكر أن تغيري و ، (4)احلكومة الربيطانية كما سيأيت
ر ملا حدث من قطع ى من "نظارة" إىل "وزارة" مؤشجأ املسمَّ 

للروابط السياسية بني مصر والدولة العثمانية، فوقت 
متتلك "وزارات" وإمنا  االرتباط بينهما ما كان ملصر أن

يقتصر على  -الوزارات-"نظارات" ألن هذا التوصيف 
ا ُمنحت مصر سطنبول، فلمَّ إسات الدولة العثمانية يف مؤسَّ 

فرباير، ظهر توصيف  13"استقالاًل منقوًصا" بتصريُ 
العثمانية لدولة ةص من االرتباط "الوزارة" كتعبري عن التخلُّ 

ت ةالحتالل الربيطاين س بشكل رمسي بعدما كانت انفصل
 إعالن احلماية على مصر مع اندالع احلرب العاملية األوىل.

جاء يف الكتاب  9111يف اخلامس عشر من مارس 
ليه يف اخلارج ة ممثجأ الدوري الذي ترسله حكومة لندن إىل كافَّ 

"سيكون للحكومة املصرية حرية إنشاء وزارة ه: ما نصُّ 
ا ر يف اخلارج متثياًل دبلوماسيًّ للخارجية متهيًدا لتمثيل مص

بريطانيا العظمى يف املستقبل محايتها  ولن متدَّ  ا،...وقنصليًّ 
ني إال يف احلدود اليت تطالبها هبا احلكومة على املصريجأ 
بيد أن إهناء احلملة الربيطانية على مصر لن  املصرية، ...

األوضاع القا مة ةلنسبة إىل الدول األخرى يف مصر  ميسَّ 
 .(5)تغيري يجأ أب

 9115 أمحد حشمت وزارة اخلارجية عام مع تويلجأ 
ساهم يف وضع اللبنة األوىل للهيكل التنظيمي لوزارة 

ذ قصر البستاين حبي ةب اللوق ، حيث اختَّ (6)اخلارجية
 رمسيجٍ  ا لعمله، ويعترب هذا القصر أول مقرجٍ ةلقاهرة مقرًّ 

                                                                 
من املهم التنويه على أن دراسة هذه املرحلة الزمنية تعتمد بشكل  (4)

 ل هو أمر أالع على هذه الوًثأساسي على الوًث ل الرمسية، واحلاصل أن اال
كتاهبا أهنا احتاجت ألن   صعب التحقيل، وتذكر الدكتورة صفاء شاكر يف

تها واستخراج يتواصل دكتور يوانن مع مساعد وزير اخلارجية لتسهيل مهمَّ 
ُ رمسي، وكذلك انتظرت مخسة أشهر للموافقة على ألب ُقدجأ  لر يس  مَ تصري

أالع على ةال ليسمُ هلا -زكرًي عزمي وقتها-ديوان ر يس اجلمهورية 
ل للباحثة عن أريل الوساأة وبعد وًث ل قصر عابدين، وإذا كان هذا حتقَّ

 .الباحثني يةال يتوفر لغالبفإنه انتظار دام لشهور، 
 .135املرجع السابل، ص  (5)
-9155رشا علي أه، وزارة اخلارجية املصرية: دراسة اترخيية ) (6)

 .95(، ص 1092للكتاب، العامة املصرية (، )القاهرة: اهليئة 9170

http://cutt.us/II3an
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بل مملوًكا للوزارة يف العصر احلديث، وقد كان يف السا
للملك فؤاد األول، وقام حشمت بتقسيم الوزارة إىل أربع 

ون السياسية ؤ هي: ديوان الوزارة، وإدارة الش ،إدارات ر يسية
والتجارية، وإدارة الشؤون القنصلية، ةإلضافة إلدارة الشؤون 
اإلدارية، وصدر أول مرسوم خاص ةلنظام القنصلي عام 

9115. 
لرغم من أن إنشاء وزارة اجلدير ةلذكر أنه على ا

مبوافقة االحتالل إال أن األخري قد وضع  اخلارجية متَّ 
ظات فيما يتعلل مبستوى التمثيل الدبلوماسي املصري، حتفُّ 

حيث اقتصر مستوى التمثيل على مستوى "وزير مفوض"، 
أي موظف سياسي يقوم بتمثيل دولته يف بلد أجنيب، وهي 

بني  9152معاهدة عام مرتبة دون السفري، إىل أن وقعت 
أن "يقوم من ت املادة الثانية على مصر وبريطانيا، وفيها نصَّ 

اآلن فصاعًدا بتمثيل صاحب اجلاللة امللك واإلمرباأور 
لدى بالط جاللة ملك مصر، وبتمثيل صاحب اجلاللة 
ملك مصر لدى بالط سان جيمس سفراء معتمدون 

املندوب السامي ، وهو ما يع  إلغاء منصب ة"ةلطرق املرعيَّ 
الربيطاين يف مصر، وساعد هذا أيًضا على دخول مصر إىل 

دة األأراف على الساحة الدولية، حلبة الدبلوماسية متعدجأ 
واستكملت مصر بعدها إجراءات انضمامها إىل عصبة 

 52لتصبُ بذلك الدولة رقم  -كما سيأيت- األمم
 ةملنظمة.

د أنه وفًقا لو انتقلنا لطبيعة التغيريات الوزارية جن
هي  (1)ثمة ثالث قوى ر يسيةفللدكتور يوانن لبيب رزق 

ة من اليت أثرت يف تشكيل الوزارات املصرية يف الفاة املمتدَّ 
الفاة  وهي تضمُّ -حىت هناية العهد امللكي يف مصر  9373

ل يف وهي باتيب حجم أتثريها تتمثَّ  -ة يف ورقتنااملعنيَّ 
، واحلركة القومية سياسية كانت االحتالل الربيطاين، والقصر

أو ثورية، ويرتبط حجم التأثري إبمكانيات الضغط اليت 
 متتلكها، وميكننا عرض ذلك كما يلي:

                                                                 
(، 9155-9373يوانن لبيب رزق، اتريخ الوزارات املصرية ) (1)

 .92 (، ص9113)القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

: استخدم االحتالل ما االحتالل الربيطا ي ●
احلركة  هة ضدَّ سواء كانت موجَّ  ،ى ةلدبلوماسية الثقيلةمَّ يُسَ 

نت "التبليغات" القصر إلمالء رغباته، وكا الوأنية أو ضدَّ 
هي الوسيلة األساسية لتلك الدبلوماسية، كما حدث عام 

مت حكومة فقدَّ  ،حني قاوم الوفد حكومة صدقي 9151
لندن تبليًغا إىل النحاس ةشا إليقاف هذه املقاومة وتثبيت 
دعا م احلكومة اجلديدة، واحلادثة األبرز كانت حماصرة 

 9151رباير ف 5الدةةت الربيطانية لقصر عابدين يف 
التنازل عن العرش واستدعاء النحاس ةشا بني لتخيري امللك 

 لتشكيل حكومة وفدية، واختار امللك اخليار الثاين.

: والذي حرص على أن تكون له الكلمة القصر ●
ك مبقاليد السلطة امسلإلاألخرية يف فرض الوزارات، سعًيا 

الوجود  -ايف البالد، وقد توافرت له ثالثة ثالثة مصادر؛ أوهل
 اا إال أن هذوعلى الرغم من كونه منافًسا أساسيًّ  ،الربيطاين

الصالحيات  -مل مينع من التحالف بني الطرفني، وًثنيهما
حيث نصت املادة  ،9115الدستورية كما جاء يف دستور 

قيلهم"، كما له احلل يف  الوزراء ويُ على أن "امللك يعنيجأ  51
اليت أاتحت للملك  وهي السلطة علس النواب ، حلجأ 

إفساد احلياة السياسية ودوام حالة عدم االستقرار 
القصر عامل االنقسامات اليت  ا استغلَّ وأخريً للربملاانت، 

وحىت هناية العهد  9191صاحبت احلركات السياسية منذ 
 امللكي.

: واليت على الرغم من أهنا أكثر الفواعل القوميةاحلركة  ●
ملصري، إال أهنا كانت األقل أتثريًا تعبريًا عن إرادة الشعب ا

ا، كما يف تشكيل الوزارات، ورمبا كان هذا التأثري أيًضا سلبيًّ 
 .فرباير 5حادث يف حدث 

ونورد هنا نصًّا مهمًّا هلدى مجال عبد الناصر تقول 
فيه: "إن استمرار اعتماد السياسة الربيطانية على حتقيل 

السياسي بني أهدافها يف مصر من خالل عملية التوازن 
امللك والتواجد الربيطاين وحزب الوفد على أساس أنه ميثل 
الرأي العام، دفعها إىل القيام بدور إجيايب يف إحداث تقارب 
بني امللك وحزب الوفد عن أريل التوفيل بني الطرفني ليلتقيا 
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يف منتصف الطريل، وعاون بريطانيا يف ذلك خوف امللك 
ب الوفد على الوصول إىل على مركزه من انحية، وحرص حز 

السلطة من انحية أخرى، حىت ولو ةلتدخُّل الربيطاين يف 
الشؤون الداخلية أو ةلتحالف مع القصر، بعد أن استمرَّ 

 .(1)"9155خارج احلكم منذ عام 
األشخاص الذين تولوا منصب وزير  فيما خيصُّ و  ●

ميكننا سرد أبرز السمات  ،اخلارجية يف هذه املرحلة
 كما يلي:  (2)يةاألساس

احتفظت سبع شخصيات ممن تولوا رائسة  -9
عبد اخلالل ثروت ةشا،  م:الوزراء مبنصب وزير اخلارجية، وه

عبد الفتاح حيىي ةشا، وعلي ماهر ةشا، وحسن صربي 
ةشا، ومصطفى النحاس ةشا، وحممود فهمي النقراشي 

 ةشا.

  9151وحىت  9111خالل الفاة من عام  -1
يوًما  127مدة شغل منصب وزير اخلارجية  كانت متوسط

ن هناك من أبمرة، مع التنويه  59تغيريه  فقط، ومتَّ 
  املنصب أكثر من مرة.األشخاص من توىلَّ 

كان منصب وزير اخلارجية أريًقا حنو رائسة  -5
الوزراء أحيااًن، كما يف حالة النقراشي، فكان وزيًرا للخارجية 

صار  ، سَّ 9155 حىت9155يف حكومة أمحد ماهر من 
حىت  9152، ومن 9152حىت 9155 ر يًسا للوزراء من

 وزارة توىلَّ  الذي ، وكذلك إبراهيم عبد اهلادي9153
ضمن حكومة إمساعيل صدقي، س  9152اخلارجية عام 

 .9151وحىت يوليو  9153 رائسة الوزراء من هناية توىلَّ 

صفت الغالبية العظمى من العاملني يف وزارة اتَّ  -5
ة اخلارجية سواًء كانوا وزراء أو سفراء أو مفوضني بعدَّ 

مسات؛ منها االنتماء إىل الشرا ُ االجتماعية العليا يف 
اجملتمع املصري، وحرص هؤالء "النخبة" على دراسة 
القانون، إذ متنُ هذه الدراسة صاحبها اإلحاأة ةلقوانني 

                                                                 
هدى مجال عبد الناصر، الرؤية الربيطانية للحركة الوأنية املصرية  (1)

 .595(، ص 9137، )القاهرة: دار املستقبل العريب، 9152-9151
 . 119مرجع سابل، ص ،اخلارجية املصريةصفاء شاكر،  (2)

الكافية حلماية مصاحله، يُضاف على ذلك إجادة اللغات 
األجنبية واإلملام ةلثقافات األوربية، نظًرا لكثرة السفر إىل 
أوروة واالختالط ةجملتمعات األجنبية، وهو ما فتُ الباب 
على مصراعيه ألبناء هذه الطبقة الحتالل املناصب يف هذه 

 الوزارة.

حاز كثري من رجال اخلارجية املصرية مناصبهم  -5
للملك أو لرؤساء الوزراء نظًرا إىل صلة القرابة أو املصاهرة 

 الدولة.والوزراء وكبار رجال 

ينبغي التطرُّق إليه وةلنظر إىل السياق الذي  السؤالو 
السياسي واالجتماعي الداخلي؛ أين كانت القيادات 
اإلسالمية وقتها؟ وملاذا غابت عن التواجد يف مثل هذه 
الوزارات؟ واحلقيقة أنه مل يكن تبلور قيادات لالجتاه 

وما بعدها،  9191المي يف الفاة اليت صاحبت ثورة اإلس
ومن س يُوصف دورهم أبهنم "مهيجيني سياسيجأني"، ومل يكن 
مثة قيادات تستطيع أن تكوجأن تياًرا سياسيًّا، ينافس تلك 
األحزاب، إىل أن ظهرت مجاعة اإلخوان املسلمني على 

، و"حرصت السياسة 9153الساحة السياسية يف عام 
ية يف مصر على إبعاد الدين عن السياسة بكل الربيطان

الطرق خشية إًثرة الشعور املعادي لألجانب، واملعادي 
 ةلتايل للوجود األجنيب يف مصر".

كانت بريطانيا قد أبدت قلقها من تزايد عدد اجلماعات   
اإلسالمية وتزايد نشاأها أتييًدا للقضية العربية يف فلسطني 

تايل بريطانيا اليت تقف املشروع واستنكاًرا للصهيونية وةل
الصهيوين، ووفقا هلدى عبد الناصر فإن أهم ما لفت نظر 
السلطات الربيطانية يف مصر بشأن تلك اجلماعات 
هو"مناداهتا بتغيري القوانني املدنية واجلنا ية وحماربة التحديث 

مت (3)على النمط الغريب" ، وللحدجأ من نشاط اجلماعة اهتَّ
انية حسن البنا ةلعمل حلساب إيطاليا يف السلطات الربيط

اذ إجراء 9159أوا ل  ، وأالبت ر يس الوزراء املصري اختجأ
يف هذا الشأن بنقله إىل الصعيد، وحلرصها على القضاء 

                                                                 
 ،هدى مجال عبد الناصر، الرؤية الربيطانية للحركة الوأنية املصرية (3)

 .990ص  ،مرجع سابل
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على أيجأ مصدر معارض فقد أالب االحتالل احلكومة 
املصرية ةختاذ إجراءات قمع شديدة جتاه اجلماعة، ألن 

لتحريض ضد االحتالل بل قامت جبمع األخرية مل تكتف ة
معلومات عن القوات الربيطانية وحترُّكاهتا والقيام بعمليات 
هجومية ضدها، ولبَّت احلكومة املصرية ألبات االحتالل 

، وصادرت 9159ةعتقال مرشد اجلماعة وان به يف أكتوبر 
 عالهتم ومنعت مطبوعاهتم.

 ليةاخلارجية املصرية واملنظمات الدو  -اثنًيا

 عصبة األمم:( 9
على الرغم من أن مشروع عصبة األمم قد ظهر يف 

إليها إال  إال أن مصر مل تنضمَّ  9191مؤمتر فرساي عام 
، واليت جاء يف املادة الثالثة منها: 9152بعد معاهدة 

"تنوي مصر أن تطلب االنضمام إىل عضوية عصبة األمم، 
ملتحدة تعاف ومبا أن احلكومة صاحبة اجلاللة يف اململكة ا

ألب  د أيَّ أبن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، فإهنا ستؤيجأ 
مه احلكومة املصرية لدخول عصبة األمم ةلشروط تقدجأ 

 املنصوص عليها يف املادة األوىل من عهد العصبة".
حىت عام  9111جدير ةلذكر أن الفاة من عام 

قد شهدت حالة من االستقرار يف العالقات  9111
توافقت املصاحل بني دول أوروة، وهو ما  ة ومن سَّ األوروبي

، ومل يكن (1)ر الوأ انعكس سلًبا على حركات التحرُّ 
الوضع الدويل يف صاحل القضية املصرية، وجتاهلت عصبة 
األمم شكوى مصر ضد سياسة القوة الربيطانية عقب 

 . 9115اغتيال السردار يل ستاك عام 
نضمام إىل وافقت العصبة على ألب مصر ةال

، إال أنه مل تُعقد سوى 9157مايو  12ا يف عضويتها رمسيًّ 
دورتني بعدها يف سبتمرب من العام نفسه والعام الذي يليه، 
قبل أن تندلع نريان احلرب العاملية الثانية إيذااًن بفشل 

 العصبة يف حتقيل أهدافها.
 :األمم املتحدة( 1

                                                                 
أصول وتطور، )القاهرة:  ..جهاد عودة، السياسة اخلارجية املصرية (1)

 .955(، ص 1095املكتب العريب للمعارف، 

مة املنظ إىلة خطوات لالنضمام خطت مصر عدَّ 
ت ت إىل ميثاق األألسي، س انضمَّ الدولية اجلديدة، فانضمَّ 

بتصريُ واشنطن  يَ إىل تصريُ األمم املتحدة أو ما مسُجأ 
، ونظًرا للظروف الداخلية ملصر 9151الصادر يف يناير 

ر االنضمام الفعلي إىل أثناء احلرب العاملية الثانية فقد أتخَّ 
يوخ يف جلسة ، بعد موافقة علس الش(2)9155فرباير 

ة، رافقها موافقة علس النواب إعالن احلرب على أملانيا يَّ سرجأ 
والياةن متهيًدا الشااك مصر يف مؤمتر سان فرانسيسكو 
إلنشاء منظمة األمم املتحدة سعًيا إلجياد انفذة إىل اجملتمع 

وزير  ضَ وجأ تها من خالله، كما فقُ الدويل تستطيع عرض قضيَّ 
واشنطن انضمام مصر إىل هذا  مصر يف واشنطن إببالغ

 التصريُ وتكليفه بتوقيع الوًث ل الالزمة لذلك.

جاء الرد على الطلب املصري يف اخلامس من مارس 
حني تلقت حكومة النقراشي الدعوة اليت أرسلتها الوالًيت 
املتحدة األمريكية ةألصالة عن نفسها وةلنيابة عن 

ني حلضور مؤمتر حكومات بريطانيا واالحتاد السوفييت والص
، وهو املؤمتر الذي 9155إبريل  15سان فرانسيسكو يف 

 سيضم مخسني دولة وسينعقد ملدة شهرين.
رأى النقراشي ر يس احلكومة وقتها تكليف عبد 
احلميد بدوي مبنصب وزير اخلارجية لريأس الوفد املصري، 
وكان امللك فاروق قد أوصى أبن يتألف وفد مصر من 

صريني حىت تكون أمساؤهم ذات وزن إىل "أكابر الساسة امل
جانب الوفود اليت متثل الدول الكربى"، ونظًرا أل ية هذا 
املؤمتر التارخيية لكونه استهدف إعداد الاتيبات الالزمة 
إلخراج األمم املتحدة إىل حيز الوجود، فسنحاول تسليط 

 الضوء على مشاركة الوفد املصري يف النقاط اآلتية:
ني أهم األهداف اليت فظ السلم واألمن الدوليَّ ملا كان ح -

فقد اقاح الوفد املصري تعديل  ؛أُنشئت ألجلها املنظمة
ع ةلوسا ل الفقرة األوىل من املادة األوىل لتكون "والتذرُّ 

السلمية مع مراعاة مبادئ العدل والقانون الدويل لتسوية 
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 تسوية املنازعات وفًقا املنازعات الدولية" لكي تتمَّ 
 العتبارات القانون وليس بناءً على موزاين القوى السياسية.

عمل الوفد املصري على التخفيف من سلطة  -
قبول األعضاء اجلدد، فاقاح  علس األمن فيما خيصُّ 

استبدال عبارة "بعد أخذ رأي علس األمن" بعبارة "إال بناء 
على توصية علس األمن"، لكن هذا االقااح واجه 

ن الدول الكربى ال سيما االحتاد السوفييت، اعااضات م
ةعتبار مسألة قبول أعضاء دول جدد ترتبط ةألمن الدويل، 
فقد تكون الدول اليت تسعى لالنضمام دولة منتمية 

 لألعداء.

م املندوب املصري بتعديالت تسعى إىل وضع تقدَّ  -
أحكام "صرحية" تنظم إعادة النظر يف املعاهدات اليت مل تعد 

 الظروف، وهي املسألة اليت غابت ة للتطبيل بسبب تغريُّ قابل
 عن مشروع امليثاق املقاح، وهي ما قوبل ةلرفض أيًضا.

خبصوص العالقة بني علس األمن واجلمعية  -
م الوفد املصري بتعديل جيعل وضع علس العامة، فقد تقدَّ 

األمن أمام اجلمعية العامة مياثل متاًما وضع احلكومة أمام 
ملان، ومن س فاجلمعية العامة يصبُ لديها احلل يف النظر الرب 

يف قرارات علس األمن واملوافقة عليها أو رفضها، وتعليل 
هذا االقااح هو أن الدول الصغرية ملزمة بتنفيذ قرارات 
علس األمن، ومنها ما ميثل تقدمي تضحيات غري يسرية  
كتقدمي قوات عسكرية يف حالة أعمال القسر، لكن 

وكذلك ةلرفض هذا االقااح  لوالًيت املتحدة قابلتا
االحتاد السوفييت بذريعة أن هذا االقااح يقلب األوضاع اليت 

 تنظم اهليئة ومتس مببدأ الفصل بني سلطات فروعها.

ف كانت الدول الراعية للمؤمتر قد اقاحت أن يؤلَّ  -
؛ الوالًيت املتحدة دا مني علس األمن من أربع دول

اد السوفييت وبريطانيا والصني، ةإلضافة إىل فرنسا "يف واالحت
يف الوقت "الوقت املناسب"، واقاحت كندا حمو عبارة 

 ومن س اعتبار فرنسا أحد أعضاء علس األمن "،املناسب
وقوعها حتت االحتالل النازي،  من رغم ما كان الدا مني

وانربى ممثل اخلارجية املصري للكالم بشأن ضم فرنسا 

شارة إىل أعمال العدوان اليت ترتكبها يف سورًي، وتساءل ةإل
عما كان سيحدث يف حالة انعقاد علس األمن وأُريد اختاذ 

فرنسا وهي ضمن األعضاء الدا مني، ومن  تدابري واقية ضدَّ 
س جيتمع اخلصم واحلكم يف شخص واحد، ومن س امتنعت 
 مصر عن التصويت خبصوص حمو كلمة "الوقت املناسب"،

 واختذت الدول العربية املوقف نفسه.

ت به فقد اهتمَّ  (1)خبصوص علس الوصاية -
اخلارجية املصرية اهتماًما ةلًغا، نظًرا لكون الدول العربية قد 
عانت من ويالت االحتالل األجنيب، كما أن بعض الدول 
كانت مشمولة ةالنتداب كفلسطني وشرق األردن، ولذلك 

على ضرورة الرجوع  صَّ صرية أبن يُقنَ أالب ممثلو اخلارجية امل
إىل علس الوصاية يف مجيع الشؤون غري العسكرية بعد أن  

ز أبن املرجع فيه علس كان نظام املواقع االسااتيجية يتميَّ 
األمن، وقوبل االقااح املصري ةملوافقة، وملا كان من اجلا ز 
عدم تطبيل نظام الوصاية على بعض األقاليم املشمولة 

نتداب، فقد اعاض الوفد املصري على هذا النص ةال
ُ ذريعة لتوسُّ  ع بعض الدول الكربى، لكن هذا ةعتباره يفت
 االعااض مل يلل أتييًدا.

 :(2)القضية املصرية يف جملس األمن ●

أعقب فشل املفاوضات بني احلكومتني املصرية 
والربيطانية، وقطعها من الطرف املصري سعي النقراشي ةشا 

عرض القضية املصرية على علس األمن، بعد أن  إىل
ني يف هذا األمر ةعتبار انفراد بريطانيا استشار فقهاء قانونيجأ 

ةلدفاع عن قناة السويس وبقاء قواهتا حول القناة حيمل 

                                                                 
دارة علس الوصاية ونظام الوصاية أوجد ا ميثاق األمم املتحدة إل (1)

امليثاق حسب  ونصَّ  ،عة ةحلكم الذايتقاليم غري املتمتجأ أا فة معينة من األ
قاليم الداخلة يف الفئات ل نظام الوصاية على األعلى أن يطبَّ  779املادة 

 ت حكمها مبقتضى اتفاقات وصاية:التالية مما قد يوضع حت
 .ن ةالنتدابقاليم املشغولة اآلاأل -
 قتطع من دول األعداء نتيجة للحرب العاملية الثانية.قاليم اليت قد تُ األ -
 دارهتا.إقاليم اليت تضعها يف الوصاية مبحض اختيارها دول مسؤولة عن األ -
ذه القضية يف  اعتمدت يف هذه النقطة على املبحث الذي تناول ه (2)

 .959كتاب: صفاء شاكر، وزارة اخلارجية املصرية، مرجع سابل، ص 
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ي إىل نزاًعا قد يؤدجأ  دُّ عَ صفة االحتالل العسكري، وما سبل يقُ 
للخطر، احتكاك دويل وتعريض األمن والسلم الدوليني 

وذلك على فرضية أن علس األمن أشد أتثريًا يف الرأي العام 
العاملي، واعتربت بريطانيا عرض القضية املصرية على األمم 

فت من موقف ًًي هلا، ويف الوقت نفسه ختوَّ املتحدة حتدجأ 
أن يساند  -ريةاملناصر للحركات التحرُّ -االحتاد السوفييت 

 مصر.
حلكومة املصرية مت اتقدَّ  9157يوليو  3يف 

ع من النقراشي ر يس الوزراء ووزير اخلارجية إىل موقَّ  خبطاٍب 
علس األمن مستعرًضا فيه كيف أن وجود القوات الربيطانية 

م من يف مصر خمالف مليثاق األمم املتحدة، كما تظلَّ 
السياسة الربيطانية يف السودان ألهنا خرجت عن اخلط 

ما، وأن هذه السياسية املرسوم هلا مبقتضى االتفاق بينه
ني"، وبناًء على تعمل على تقويض "السلم واألمن الدوليجأ 

هذا أدرج علس األمن القضية املصرية يف جدول أعماله يف 
 أغسطس من نفس العام.

ُعقدت جلسة علس األمن يف اخلامس من أغسطس 
وألقى فيها وزير اخلارجية املصري خطاًة أعرب فيه عن ثقة 

ية يف عدالة علس األمن أماًل يف معونته احلكومة املصر 
لتسوية النزاع القا م استناًدا إىل ميثاق األمم املتحدة، بعد 
أن شرح مساوئ االحتالل الربيطاين ومطالًبا إبهناء احلكم 

موفد بريطانيا يف بيان ألقاه أنكر فيه  الثنا ي يف مصر، وردَّ 
 عًيا كراهية الشعبمطلب وحدة مصر والسودان، مدَّ 

السوداين للحكم املصري، وأًثر االنتباه إىل أن الوجود 
الربيطاين يف مصر هو الذي أدرك خطر ميل بعض الدوا ر 
احلاكمة يف مصر حنو دول احملور، وزعم أن املسألة املصرية 

 ل يف صميم اختصاصات علس األمن.ال تتدخَّ 
حاول الوفد املصري التواصل مع مبعوثي الدول 

م يف سبيل أتييد القضية املصرية، مع الغربية لكسب وده
احلرص على أال يظهر أي صلة ةلوفد السوفييت، ورغم ذلك 
قام املندوب السوفييت بتأييد القضية املصرية ورفض دعوى 

ًدا على أن علس األمن، مؤكجأ  بريطانيا أن املسألة ال ختصُّ 

مع مبدأ  ني على أرض مصر يتناىفوجود جنود بريطانيجأ 
 ًقا مليثاق األمم املتحدة.السيادة وف
ا للمطلب ذت الوالًيت املتحدة موقًفا مضادًّ اختَّ 

املصري، واتبعتها فرنسا اليت خشيت من أن تسري الشعوب 
اليت حتتلها على هنج احلكومة املصرية يف عرض قضاًيهم 

قة وأُرجئت ت القضية املصرية معلَّ على علس األمن، وظلَّ 
القضية  فشلاء شاكر أن ى، وترى صفمسمَّ غري إىل أجل 

 :، منهاة أسباباملصرية داخل علس األمن عا د إىل عدَّ 
عدم التحضري اجليد للقضية، وعدم تكثيف  -

 الدعاية هلا.

عدم التواصل مع الدول األعضاء يف علس األمن  -
قبل عرض القضية عن أريل السفارات واملفوضيات 

 املصرية.

 مم املتحدة الاأل منظمةالنظرة الرومانسية جتاه  -
سيما علس األمن، واعتبار التشاور مع الدول األخرى يف  
كواليس اجمللس جرمية، على الرغم من أن الدول العظمى 

 متارس نفس النشاط.

عدم النضج السياسي يف هذا النطاق من عاالت  -
ر انضمام مصر لعصبة األمم حال العمل الدبلوماسي، فتأخُّ 

 ة يف مثل هذه اجملاالت.دون اكتساب اخلربة الدولي

 ( التأكيد على السيادة املصرية يف السوادن:3
االحتالل ص من لتخلُّ مل متنع املطالب املصرية ة

 الربيطاين من التخلجأي عن السيادة املصرية يف السودان،
ميكننا التدليل على هذا األمر مبواقف مصر اخلارجية يف و 

دان عن مصر  أكثر من قضية، فبداية مسألة انفصال السو 
مصر فإن ني، وكما ذكران سابًقا ملصريجأ اكان حمل رفض 

وكان ذلك مطلًبا  ،لتأكيد الوحدة بني البلدينَسَعْت 
رح عندما عُرضت القضية املصرية على علس ا أُ أساسيًّ 
 األمن.



113 

 

يف  على التأكيد على سيادهتامصر  كذلك أصرَّت
، (1)الثانيةمنطقة القرن اإلفريقي يف أعقاب احلرب العاملية 

مذكرة إىل  9155سبتمرب  91أرسلت يف  ذلك حنيو 
علس وزراء خارجية الدول اخلمس الكربى أثناء انعقاده يف 
لندن، أوضحت يف هذه املذكرة ارتباط مصاحلها ارتباأًا 

الرؤية املصرية  قد كانتمن إرياًي وليبيا، و  مباشًرا مبصري كلجٍ 
لسودان الذي تديره رياًي ةإوقتها أنه من العدل إحلاق 

 ن.مصر مع بريطانيا آنذاك، ةعتبار إرياًي تكملة للسودا
 ( القضية الفلسطينية:4

القضية إىل  من انحية أخرى ميكننا أيًضا اإلشارة
اليت تشري وًث ل وزارة اخلارجية أن مصر  (2)الفلسطينية

على "إهناء  مت بطلب إىل األمم املتحدة ينصُّ تقدَّ 
سطني وإعالن استقالهلا"، وذلك يف دورة االنتداب على فل

ا األمم املتحدة بناء على ألب احلكومة ة عقدهتْ خاصَّ 
ة لوضع تقرير بشأن الربيطانية هبدف تشكيل جلنة خاصَّ 

بريل أ 13قضية فلسطني، واملثري أن اتريخ هذه الواقعة هو 
، أي ما يع  أنه قبل مسألة عرض القضية املصرية 9157

وقامت اخلارجية املصرية ةتصاالت  على علس األمن،
م وجهة النظر العربية دبلوماسية لتهيئة اجملتمع الدويل لتفهُّ 

تشري الوًث ل  .عن أريل السفراء والوزراء املفوضني يف اخلارج
لت لدى احلكومة اإليطالية أيًضا أن اخلارجية املصرية تدخَّ 

د ملنع سفر أا رات من مطار روما، وقد قام عدد من اليهو 
لتدعم احلركة الصهيونية  فلسطني بشرا ها لتتابع سفرها إىل

 يف فلسطني.
حركة الضباط األحرار: هل أهنت النفوذ اخلارجي  -اثلثًا

 يف الداخل؟

حركة الضباط األحرار وقيام دولة يوليو على  دُّ عَ تقُ 
مرحلة اترخيية مهمة  هأحفادو أنقاض دولة حممد علي 

                                                                 
- 9155حممد عبد املؤمن، مصر والصراع حول القرن اإلفريقي  (1)

 .55(، ص 1099 ،، )القاهرة: دار الكتب والوًث ل القومية9139
 9157عادل حسن غنيم، من جهود مصر الدبلوماسية يف عامي  (2)
قضية فلسطني على ضوء وًث ل وزارة اخلارجية املصرية، من أجل  9153و

 .500، ص 9137حولية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية، العدد العاشر، 

النفوذ الربيطاين، ويف هذا ص من وخطوة مفصلية حنو التخلُّ 
ض للمرحلة اليت بدأ النفوذ الربيطاين يف مصر السياق سنتعرَّ 

 .يف التهاويفيها 
رالف ستيفنسون أول السفراء اإلجنليز يف مصر  دُّ عَ يقُ 

هذا املنصب عقب تنازل بريطانيا عن مكانة  واالذين احتلُّ 
 ، وصار السفري الربيطاين(3)سفريها لصاحل لسفري األمريكي

شأنه كشأن ةقي السفراء يف مصر، وعلى اجلانب اآلخر 
احلرب العاملية الثانية حتول بنكنب اتك من وزير  ةفمع هناي

مفوض للوالًيت املتحدة إىل سفري، س خلفه ستانتون 
عاًما واحًدا إىل أن  ، واستمرَّ 9153جريفيس يف سبتمرب 

ري جاء جيفرسون كافري، واألخري من أشهر مدبجأ 
ةت يف اخلارجية األمريكية، كما أنه كان أول سفري االنقال

 أمريكي يف فرنسا بعد التحرير من االحتالل النازي.
يف األًيم األخرية من حكم امللك فاروق حرص 
اإلجنليز على بقاء وزارة اهلاليل، يف حني ساند السفري 
األمريكي امللك يف اإلأاحة به، لدرجة أن ألبت احلكومة 

فري ةلرغبة الربيطانية يف بقاء اواشنطن إقناع كالربيطانية من 
 حكومة اهلاليل.

؛ هو (4)السفري األمريكي أهم ما يف األمر فيما خيصُّ 
اتصال الضباط األحرار أبعضاء السفارة األمريكية 

ر أن يقوموا هبا وأهدافها،  إلعطا هم فكرة عن احلركة املقرَّ 
اهتا بقوَّ  ككعامل ضغط على بريطانيا خوًفا من أن تتحرَّ 

املتمركزة يف قناة السويس إلجهاض احلركة، واليت مل تكن 
الرأي على أن يتواصل  وصفت بعد أهنا "ثورة"، واستقرَّ 

السفري األمريكي بنظريه الربيطاين إلبالغه رسالة من حركة 
ن عهًدا من اجمللس ةحلرص على أرواح الضباط تتضمَّ 

رين من م، وحمذجأ الرعاًي األجانب واحملافظة على ممتلكاهت
 ل القوات الربيطانية.تدخُّ 

فري بعد ذلك إبقناع امللك فاروق ةإلذعان اساهم ك
حلركة الضباط وذلك عقب ترحيب الوالًيت املتحدة هبا، 

                                                                 
 .157 مرجع سابل، ص ،اخلارجية املصريةصفاء شاكر،  (3)
 املرجع السابل. (4)
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ع السفري األمريكي امللك فاروق عند مغادرته مصر وودَّ 
ع بقاًي النظام القدمي وأول من فري "آخر من يودجأ اليصبُ ك

هد اجلديد"، ودعمت أمريكا هذه الصلة اجلديدة صل ةلعيتَّ
تبع العديد يني يف السفارة اليت فزادت من عدد الدبلوماسيجأ 

وكالة املخابرات املركزية األمريكية، كما  العاملني هبا من
فري يف تذليل العقبات اليت عرقلت االتفاق اساهم ك

الربيطاين بشأن السودان بعد ذلك، وهو ما اعتربته -املصري
الدوا ر األمريكية أحد انتصارات احلرب الباردة، ومتهيًدا 

 للتعاون بني مصر والغرب.
 خامتة

على الرغم من مرور ما يقارب مئة عام على  ●
ة مرحلة اترخيية مهمَّ  اها يف هذه الورقة إال أهنتالفاة اليت تناول

لفهم السياقات السياسية واالجتماعية اليت نشأت فيها 
ة، وهو ما يساعد لفهم املراحل سياديَّ الوزرات ال ىحدإ

 ها أيًضا.تْ لَ التارخيية اليت تقَ 
كانت   األبرزالهتا ظروف نشأة وزارة اخلارجية وحتوُّ  ●

مقيدة بشروط قوى خارجية، وهو ما جعل األدوار اليت 
يها ال خترج عن نطاق إرادات القوى الكربى، أو يف تؤدجأ 

 أفضل األحوال حتجيم مساحات املناورة.
د املناصب داخل وزارة اخلارجية املصرية اقتصر تقلُّ  ●

غالًبا على أبقة معينة صاحبة ثقافة معينة، ولعل هذا 
فريٌل آخر وأُبعد يف ابتعد و زال سارًًي إىل اآلن، يالتقليد ال 

عن مزامحة أصحاب هذه الطبقة وأصحاب الوقت ذاته 
 رات!هذه الثقافة على أبواب وزارة اخلارجية وغريها من الوزا

دة الصالحيات نشأت وزارة اخلارجية مقيَّ  ●
وحمدودة النفوذ، إال أن هذا مل مينع من استغالل األدوات 

 املتاحة للتأثري يف اجملال اخلارجي.
 تمَّ يعلى ما يبدو أن التغيري يف مصر ال ميكن أن  ●

دون موافقة الدول الكربى، أو على األقل تغاضيها عنه، 
 ص من هذه التبعية؟والسؤال األهم كيف نتخلَّ 

***** 
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حماوالت التحرر االقتصادى من اهلمينة 

دراسة لتجربة بنك مصر خالل  األجنبية
(9191-9191) 

  أمحد شوقي
 مقدمة

-9131اعترب املؤرخ املصري عبد الرمحن الرافعي )
( أن بنك مصر كان مبثابة الثمرة االقتصادية لثورة 9122
، وأنه كان نواة هنضة مصر االقتصادية واملالية 9191

وقد نشأ  ،(1)خالل الفاة الالحقة على احلرب العاملية األوىل
سنوات من  1بعد حنو  9110أبريل  95بنك مصر يف 

(، ويعترب 9159-9327سه ألعت حرب )جهود مؤسجأ 
يف  ،نيمتويله وإدارته ةلكامل من قبل مصريجأ  أول بنك يتمُّ 

الذي كان رأس املال األجنيب يهيمن على مقومات الوقت 
 .(2)االقتصادي املصري يف ظل االحتالل الربيطاين

؛ 9191وبعد مرور حنو قرن من الزمان على ثورة 
وسعًيا لالستفادة من جتارب التاريخ للنهوض ةحلاضر؛ فإن 
هذه الورقة تستهدف اإلجابة عن سؤال ر يسي: هل 

                                                                 
   ةحث يف العلوم السياسية، وأالب دكتوراة يف كلية االقتصاد والعلوم

 جامعة القاهرة. -ياسية الس
إىل  9195: اتريخ مصر القومي من 9191( عبد الرمحن الرافعي، ثورة 1)

 .535، ص (9137دار املعارف، الطبعة الرابعة،  :القاهرة)، 9119
( إيريك دافيز، ألعت حرب وحتدي االستعمار: دور بنك مصر يف 2)

مراجعة  (، ترمجة: هشام سليمان عبد الغفار،9159 -9110)التصنيع 
مكتبة الشروق الدولية، الطبعة األوىل،  :القاهرة)وتقدمي: إبراهيم فوزي، 

 .15-95، ص ص (م1001/ه 9550
ملحوظة: استفادت الدراسة بشكل كبري من هذا الكتاب؛ نظرًا لشموله 

العديد من املوضوعات املرتبطة ةلدراسة وكثرة املصادر اليت جلأ إليها املؤلف 
 كثري من الكتاةت اليت تناولت جتربة بنك مصر، ومنها واليت ال تتوافر يف

مقابالت مع معاصرين ومنغمسني يف التجربة، ووًث ل بريطانيا عن التجربة 
 وقت االحتالل وغريها.

ساء مقومات اقتصاد وأ  أسهمت جتربة بنك مصر يف إر 
 رغم االحتالل؟ وكيف؟

ع مراحل جتيب الورقة عن هذا السؤال من خالل تتبُّ 
 9191ة بني ر بنك مصر خالل الفاة املمتدَّ أتسيس وتطوُّ 

ر، وأبرز زات النشأة والتطوُّ ؛ للوقوف على أهم حمفجأ 9151و
ر الوأ  عوامل االضمحالل والسقوط، وموقع قضية التحرُّ 

به ذلك من األخذ يف االعتبار السياق مبا يتطلَّ  يف هذا
التفاعل بني األبعاد الداخلية واخلارجية يف حتريك 

 األحداث.
حماور ر يسية على  ربعةوبناءً على ذلك تنقسم الورقة أل

: من 9191االقتصاد املصري قبل  -: األولالنحو التايل
مصر:  نشأة بنك -، الثاينتفاقم الديون إىل اهليمنة األجنبية

 -، الثالثمة للتحرير السياسيالتحرير االقتصادي كمقدجأ 
.. عوامل الصعود رغم 9155-9115النهضة الصناعية 

األزمة املالية وإعادة إنتاج اهليمنة األجنبية  -، الرابعاملعوقات
(9152- 9151). 

: من تفاقم 9191االقتصاد املصري قبل  -أواًل 
 الديون إىل اهليمنة األجنبية

القتصاد املصري خالل القرنني الثامن عشر أصبُ ا
والتاسع عشر معتمًدا بشكل ر يسي على النشاط التجاري 

ما  ؛نتيجة رواج زراعة القطن أويل التيلة واحلاجة لتصديره
ره سلًبا ى لربط االقتصاد املصري ةلسوق العاملية وأتثُّ أدَّ 

رات اخلارج باهتا، كما أصبُ رهيًنا لقراراهتا وتقلُّ وإجياًة بتطوُّ 
يف الوقت  .سواء الصادرة عن الدول األجنبية أو شركاهتا

نفسه عانت املوازنة العامة للدولة من ارتفاع مستوى الديون 
ط االقتصادي واحلاجة احلكومية اخلارجية بسبب التخبُّ 

رت ووفَّ  ،عات زراعة القطنة خلدمة توسُّ لتنمية البنية التحتيَّ 
ية املطاف املربر لربيطانيا أزمة الديون اخلارجية يف هنا

متبنية سياسات تسمُ بزًيدة  9131الحتالل مصر سنة 
إنتاج القطن خلدمة مصانعها وإحكام السيطرة على 

 .(3)مقومات االقتصاد املصري
                                                                 

 .21السابل، ص  جع( املر 3)
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ى االحتالل الربيطاين ملصر إىل تنامي املصاحل وقد أدَّ 
واملؤسسات املالية األجنبية على حساب االقتصاد الوأ ؛ 

نع واملؤسسات األجنبية ال البنوك واملتاجر واملصمن خال
، وذلك من خالل حتالفات بني جانب من كبار (1)عامة

عني ملناصب املالك املصريني واجلاليات األجنبية واملتطلجأ 
سياسية، ومن س كانوا مؤيدين لسياسات اهلمينة األجنبية 

 مقابل مصاحلهم.
ت إىل أي إن أبيعة االقتصاد املصري التجارية أدَّ 

إخضاعه للسوق العاملية والسيطرة األجنبية، وتدمري 
الصناعات اليدوية واحلرفية بسبب إغراق السوق للمنتجات 

ى إىل األجنبية يف ظل عدم القدرة على املنافسة؛ ما أدَّ 
 .(2)ني من السوق لصاحل األجانبانسحاب التجار املصريجأ 

دمة نشأة بنك مصر: التحرير االقتصادي كمق -اثنًيا
 للتحرير السياسي

كانت نشأة بنك مصر جزًءا من الكفاح الوأ  ضد 
االحتالل األجنيب واهليمنة األجنبية على االقتصاد؛ إذ  
كانت قوى االحتالل األورويب هتتم أبن جتعل من 

ة مستعمراهتا اخلارجية مزارع للمحاصيل اليت حتتاج إليها وسلَّ 
د داهتا وحترص على وأْ للمواد األولية اليت حتتاج إليها اقتصا

أي جتربة تصنيعية لتبقى املستعمرات مصدًرا للمواد اخلام 
عة يف دول االحتالل على حنو وسوًقا للسلع النها ية املصنَّ

ر الصناعي هبذه يضمن استمرارية النمو االقتصادي والتطوُّ 
الدول؛ لذا كان االهتمام ةلنشاط التصنيعي يف الدول 

أ من احلركة الوأنية املناو ة ال يتجزَّ ة مبثابة جزء احملتلَّ 
 .(3)لالحتالل

                                                                 
-531سابل، ص ص ، مرجع 9191( عبد الرمحن الرافعي، ثورة 1)

535. 
، 95سابل، ص  ، مرجعاالستعمار( إيريك دافيز، ألعت حرب وحتدي 2)

 .159-195ص ص 
 .11-17السابل، ص ص رجع( امل3)

لذا؛ اشاط ألعت حرب يف عقد أتسيس بنك مصر 
جاء ذلك بعد  ،(4)أن يكون محلة األسهم من املصريني

ني على أهنم ال عقود من نظرة احملتل الربيطاين إىل املصريجأ 
يصلحون سوى لإلنتاج الزراعي وال ميكنهم املشاركة يف 

 .(5)ال يف نشاط التمويل املصريفالصناعة و 
وكان اهلدف من أتسيس بنك مصر خلل اقتصاد 

ر )صناعي أساًسا( وتقليل مستوى االعتماد على متطوجأ 
إنتاج القطن أويل التيلة، ومواجهة أصحاب األموال 
األجانب والبنوك األجنبية املتعاونني مع كبار مالك األراضي 

وية املصرية دفاع عن اهلُ الستنزاف ثروات البالد؛ كجزء من ال
ن البنك قام على ربط إ، أي (6)يف مواجهة األجانب

نشاأي التصنيع والتمويل عرب جهة واحدة من خالل قيامه 
 بتمويل األنشطة التصنيعية واإلنتاجية.

وقد لعبت التجربة الشخصية لطلعت حرب دوًرا يف 
؛ كونه نشأ يبلورة أفكاره عن ضرورة إنشاء بنك وأ  مصر 

أسرة قد واجهتها صعوةت مالية دفعتها لالقااض من  يف
تراكم  ووقعت يف فخجأ  ،%50املرابني بفوا د وصلت إىل 

الديون والعجز عن السداد مضطرة لبيع أراضيها اليت تعترب 
د فيه ضرا ب مصدر أرزاقها؛ يف الوقت الذي كانت تتكبَّ 

ادية هات السياسية واالقتصر على التوجُّ أثَّ  ةهظة على حنوٍ 
لطلعت حرب ومناداته بتأسيس بنك وأ  لرفع العبء عن 

 .(7)الفالحني
وال يع  هذا ةلضرورة أن فكرة إنشاء بنك وأ   
كانت مشروًعا خاًصا بطلعت حرب وحده؛ فالفكرة 

ة مرات حىت من عدَّ  9191أرحت يف اجملال املصري قبل 

                                                                 
، اجلزء 9191( عبد الرمحن الرافعي، يف أعقاب الثورة املصرية: ثورة سنة 4)

 .131، ص (9133، دار املعارف :القاهرة)الثاين، 
 ،95/3/1095، «أبو االقتصاد املصري»( سلوى حييي، ألعت حرب 5)

، متاح على الرابط 9/5/1091أالع اال ت، اتريخموقع ساسة بوس
    http://cutt.us/A3aWPالتايل:

سابل، ص ص  ، مرجع( إيريك دافيز، ألعت حرب وحتدي االستعمار6)
91-11. 

 .913 -905، ص ص 95السابل، ص املرجع ( 7)

http://cutt.us/A3aWP
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لكن الظروف مل تكن مواتية  ،جانب ألعت حرب نفسه
ا على أرض الواقع؛ فقد ظهرت الدعوة إلنشاء بنك لتنفيذه

أي قبل ثورة  9101وأ  خالل الثورة العرابية وعام 
دت الدعوة أيًضا قبل سنوات وجتدَّ  90بنحو  9191

ث ألعت ، كما حتدَّ 9199احلرب العاملية األوىل عام 
حرب خالل العام نفسه يف كتاب له عن "عالج مصر 

 .(1)يني أو بنك األمة"االقتصادي ومشروع بنك املصر 
تني  تني ر يسيَّ وميكن يف هذا الصدد احلديث عن قوَّ 

كانتا السبب املباشر وراء جناح جتربة أتسيس البنك خالل 
 ،أةشس زًيدة رأمساله خالل العامني األولني من الن 9110

و ا: احلركة الوأنية املصرية والتضامن الطبقي الكبري خلف 
 ار مالك األراضي الزراعية.البنك وخاصة دور أبقة كب

 وجناح جتربة أتسيس البنك: 9191ثورة أ( 
السبب الر يسي واملباشر لنشأة بنك  9191تعترب ثورة 

ا يف إنضاج عاماًل مهمًّ  9191فقد كان قيام ثورة  ،مصر
وهو ما  ،سي البنك واإلسراع من وترية التأسيسأفكار مؤسجأ 

اره مشروع االستقالل ا كبريًا ةعتبر للبنك دعًما وأنيًّ وفَّ 
 االقتصادي املصري. 

وبرزت ضمن محلة املقاومة الوأنية لالحتالل الربيطاين 
دعوات ملقاأعة "احملتل" يف صورة منتجاته أو يف صورة 

ه جنليزية والتوجُّ ف عن شراء السلع اإلبنوكه؛ من خالل التوقُّ 
إىل جانب سحب الودا ع من  ،ةلشراء املنتجات الوأنيَّ 

الربيطانية وإيداعها لدى بنك مصر. وازداد أتثري هذه البنوك 
بعد نفي سعد  9111و 9119احلمالت خالل عامي 

زغلول وأعضاء آخرين من حزب الوفد يف إأار احملاوالت 
 الربيطانية لقمع مطالبات االستقالل وإلغاء احلماية.

وكانت شرحية كبرية من الطالب املشاركني يف محالت 
طبقات الوسطى أو الوسطى الدنيا، كما  املقاأعة ينتمون لل

د يؤكجأ  كان بينهم أالب من أبناء أعيان الريف؛ على حنوٍ 
تني تني الر يسيَّ تني االجتماعيَّ تشابك العالقات بني القوَّ 

أبقة كبار  - اللتني دعمتا جتربة بنك مصر )احلركة الوأنية
                                                                 

 .535ابل، ص ص س جع، مر 9191( عبد الرمحن الرافعي، ثورة 1)

خاصة وأن الطالب كانوا عمود احلراك  ،مالك األراضي(
 .(2)وما بعدها 9191يف ثورة الوأ  

ث عبد الرمحن الرافعي عن دور الشباب )وبينهم وحتدَّ 
ن إ"فما  :الطالب( يف إجناح جتربة أتسيس بنك مصر قا اًل 

ظهرت يف أعقاب الثورة دعوة الزعيم االقتصادي ألعت 
( حىت 9191حرب إىل أتسيس بنك مصر )أغسطس سنة 

بني أبقات الشعب يف وا دعوته دوه وبثُّ انصره الشباب وأيَّ 
املدن واألقاليم.. فالروح العامة اليت أوجدهتا الثورة يف 
النفوس كان هلا أثرها يف جناح هذه الدعوة.. إن الدعوة إىل 

من مناصرة األمة قبل الثورة ما  لَ لْ أتسيس البنك الوأ  مل تقَ 
 .(3)لقيته بعد الثورة"

ضي التضامن الطبقي الواسع ودور كبار مالك األراب( 
 الزراعية:

لني من أتسيسه استفاد بنك مصر خالل العامني األوَّ 
ة الطبقات حيث دعمت البنك كافَّ  ،كبري  من تضامن أبقيجٍ 

من مالك األراضي والتجار واحلركة الوأنية واألحزاب 
مته الر يسية القا مة؛ فقد أسهم الدعم والتسويل الذي قدَّ 

ار يف دفع التجَّ الربجوازية الزراعية واجلماعات الطالبية 
للمشاركة يف دعوات مقاأعة املنتجات والبنوك الربيطانية 

ار غرًفا ل التجَّ فقد شكَّ  ،لصاحل بنك مصر والصناعة الوأنية
ني على مت دعوات املقاأعة وحتفيز املصريجأ جتارية تزعَّ 

  ،ةاملسا ة يف رأس مال البنك لتأسيس صناعة مصرية قويَّ 
ني املشتغلني يف التجار الوأنيجأ  لكانت شرحية التجار تتمثَّ 

ةلتجارة الداخلية وليس كبار التجار الذين انغمسوا يف 
عالقات ةألجانب من خالل أنشطة االسترياد والتصدير 
لدرجة أهنم اعتربوا وكالء لألجانب وكانوا سبًبا يف مصاعب 

 ات.ة واجهها البنك خالل الثالثينيَّ عدَّ 

                                                                 
سابل، ص ص  ، مرجع( إيريك دافيز، ألعت حرب وحتدي االستعمار2)

955-951. 
-531سابل، ص ص  جع، مر 9191( عبد الرمحن الرافعي، ثورة 3)
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األراضي الزراعي  ومع ذلك؛ أسهمت أبقة كبار مالك
جاء دعم  ،% من رأس مال البنك عند أتسيسه11بنحو 

ص من هذه الطبقة لفكرة أتسيس بنك وأ  رغبة يف التخلُّ 
قبضة القطاع املصريف األجنيب ولضمان توافر التسهيالت 
اال تمانية اليت حتتاج إليها، فضاًل عن الصعوةت اليت 

على احلرب  واجهت مزارعي القطن خالل الفاة الالحقة
ز احتياجهم لتنويع استثماراهتم من العاملية األوىل مما عزَّ 

جزء من استثماراهتم يف القطاع الصناعي،  خالل ضخجأ 
مت وقدَّ  ،ةإلضافة إىل صالهتم الشخصية بطلعت حرب

هذه الطبقة دعًما كبريًا لبنك مصر من خالل شراء أسهمه 
ه الطبقة أيًضا ز دور هذوعزَّ  ،وتسويقها يف القرى واألندية

اشااك أبنا هم من الطلبة يف احلراك الوأ  املضاد لالحتالل 
 ج لتجربة البنك.والداعم واملروجأ 

لت هذه الطبقة أيًضا النقابة الزراعية املصرية وشكَّ 
ة اليت أسهمت بشكل كبري يف دعم البنك من خالل العامَّ 

نة خدمة  سياسات معيَّ الضغط على احلكومة لتب جأ 
لت حلهم، على سبيل املثال أالبت النقابة اليت مثَّ ملصا

التنظيم األقوى ملالك األراضي احلكومة بضخ اال تمان 
د ذلك أ ية . ويؤكجأ (1)الزراعي من خالل بنك مصر

التنظيمات بني األفراد على خمتلف املستوًيت كوسيلة 
للدفاع عن أعضا ها ولتحقيل مصاحلهم؛ ةختالف 

 ء مهنية أو سياسية أو غريها.مستوًيت االهتمام سوا
وكان البنك حريًصا على إشراك الطلبة يف عملية 

خار لشراء أسهم ز الطلبة على االدجأ حيث كان حيفجأ  ،التأسيس
؛ ةإلضافة إىل اإلعالن عن مكافآت (2)أبمسا هم يف البنك

ُ يف بيع تتمثَّ  ل يف عدد معني من األسهم للمدرسة اليت تنج
واء لطالهبا أو لكبار املالك من أكرب عدد من األسهم س

وةلتوازي مع هذه  ،خالل وفود ترسلها املدارس إىل القرى
املكافأة كانت املدارس تستفيد بتسليط األضواء عليها يف 

                                                                 
سابل، ص ص  ، مرجع( إيريك دافيز، ألعت حرب وحتدي االستعمار1)

911-950. 
 .جع سابل، مر «أبو االقتصاد املصري»ألعت حرب ( سلوى حيىي، 2)

ز منظمات الصحافة وغريها من املنابر، وهو ما حفَّ 
ى ومجاعات أخرى للمشاركة ضمن محالت التسويل؛ ما أدَّ 

ختلفة يف القاهرة واالسكندرية لتفعيل دور املدارس امل
 .(3)واألقاليم لزًيدة رأس مال البنك

س يف ضو ها ورغم هات الوأنية اليت أتسَّ ورغم التوجُّ 
اه من احلركة الوأنية مبختلف الدعم الكبري الذي تلقَّ 

أأيافها؛ حرص البنك على أن يبدو غري اتبع جلماعة أو 
قوعه يف مبا حال دون و  ،ه سياسي معنيَّ حزب أو توجُّ 

مواجهات مع االحتالل خالل األعوام األوىل من أتسيسه، 
وذلك قبل أن ينغمس يف السياسة بعد حصول مصر على 

 .(4)9115االستقالل االمسي ووضع دستور 
أن بنك مصر كان مبثابة احلصاد  ؛خالصة ما سبل

من نفوذ  يف حماولة للحدجأ  ،9191االقتصادي لثورة 
بية اليت كانت هتيمن على االقتصاد سات والبنوك األجناملؤسَّ 

املصري واليت فاقمت من معاانة صغار املالك بسبب فوا د 
الديون اليت كانوا حيصلون عليها واليت عجزوا عن سدادها 
بسبب اهنيار أسعار القطن خالل وبعد احلرب العاملية 
األوىل؛ فضاًل عن أن البنك كان مبثابة النواة األساسية يف 

الوأ  اليت كانت مصر على أعتاهبا مطلع  جتربة التصنيع
ل خبلل بدا ل أمام عشرينيات القرن العشرين ألسباب تتعلَّ 

رين من اهنيار زراعة وجتارة القطن فضاًل عن حتقيل املتضرجأ 
االستقالل االقتصادي املصري كمقدمة لالستقالل 

 السياسي.
: عوامل 9131-9193النهضة الصناعية  -اثلثًا

 عوقاتالصعود رغم امل
ضمن مساعي حتقيل التنمية أنشأ بنك مصر خالل 

العديد من الشركات  9152وحىت  9111الفاة من 
كما استحوذ على شركات كانت قا مة   ،الصناعية الكربى

منها، وذلك ضمن إجراءات حترير  ةلفعل أو على حصصٍ 
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ورغم ذلك فقد  ،(1)االقتصاد املصري من اهليمنة األجنبية
ت الخنفاض ة حتدًيت خالل هذه الفاة أدَّ واجه البنك عدَّ 

 الت النمو يف النشاط ورأس املال، كما سيتم توضيحه.معدَّ 
ةلنسبة لعملية التأسيس الصناعي للبنك ميكن تقسيم 

ومن  ،9150وحىت  9115من  :هذه العملية إىل مرحلتني
 9150ومرد هذا التقسيم أن عام  .9152وحىت  9159

قات اليت كانت تضمن للدول شهد انتهاء آخر االتفا
األجنبية معاملة جتارية تفضيلية يف مصر وحتديًدا إيطاليا، 
وهو ما مسُ بفرض رسوم مجركية محا ية لصاحل الصناعة 

ع من خالل البنك خالل دفع عملية التوسُّ  املصرية على حنوٍ 
 الفاة الثانية.

وميكن اإلشارة بشكل موجز ألهم عمليات أتسيس 
في ف ،نب بنك مصر خالل الفاة األوىلالشركات من جا

مت أتسيس أوىل شركات بنك مصر وهي مطبعة  9111
مصر، كما مت إنشاء الشركة املصرية إلنتاج الورق عام 

؛ لكن رأس مال الشركتني كان حمدوًدا ومل تقم شركة 9115
أول انطالقة  9115وشهد عام  ،الورق ةإلنتاج الفعلي

سيس الشركة املصرية لتجارة فعلية جملموعة شركات مصر بتأ
حلج األقطان وتبعها أتسيس شركة مصر للنقل واملالحة، و 

 ،9115وشركة مصر للمسرح والسينما )ستديو مصر( يف 
مت أتسيس أهم شركات البنك وهي شركة مصر  9117ويف 

ةإلضافة لشركات: مصر للكتان، ومصر  ،للغزل والنسيج
استحوذ البنك  9150ويف  ،للمصايد، ومصر لنسيج احلرير

على آخر ممتلكات عا لة ليندمان يف مصر وهي شركة مصر 
العليا والسفلى لتجارة األقطان، ومت أتسيس شركة مصر 

 لتصدير القطن.
شهد فإن العقد األول من أتسيس البنك  ،وةجململ

ألف جنيه إىل مليون جنيه  30زًيدة رأس املال من 
وبلغ  ،القطنوأتسيس عدد كبري من الفروع وشون ختزين 

مليون  1.5سها البنك قيمة رأس مال الشركات اليت أسَّ 
كان للبنك عشرة أفرع ر يسية وعشرة   9150وحبلول  ،جنيه

                                                                 
 سابل.مرجع  ،«أبو االقتصاد املصري»( سلوى حيىي، ألعت حرب 1)

مكاتب فرعية ومراسل يف دمياط ومكتب صيفي يف رأس 
الرب لالستفادة من السياحة عرب املتوسط ةإلضافة إىل 

 .(2)املكتب الر يسي
على النمو خالل ة عوامل بنك مصر وساعدت عدَّ 

 :وأ ها ،هذه الفاة
تغاضي االحتالل عن عملية التأسيس والتطور أ( 
 األوىل:

شهدت املراحل األوىل من عملية أتسيس بنك مصر 
وشركاته تغاضًيا من جانب االحتالل الربيطاين عن عملية 
التأسيس؛ فخالل السنوات األوىل مل يرد االحتالل إشعال 

؛ رغم 9191جتربة ثورة  غضب الشارع مرة أخرى بعد
جنليزي( الذي كان حيتكر عملية حتديه للبنك األهلي )اإل

ه ودعم التوجُّ  ،إصدار النقود حىت بدون رصيد من الذهب
عات االحتالل بفشل التجربة جنليزي يف البداية توقُّ اإل

ني اخلربات املالية واإلدارية والفنية بدعوى عدم امتالك املصريجأ 
 .(3)لبنكر االالزمة لتطوُّ 

 تكامل جمموعة الشركات التابعة:ب( 
سمت عموعة شركات بنك مصر خالل هذه الفاة اتَّ 

خاصة يف عال القطن والغزل والنسيج؛  ،بتكامل النشاط
ز عمليات البنك واجملموعة؛ فقد كان البنك على حنو عزَّ 

يصدر القروض على القطن الذي كانت شركة مصر تقوم 
نيل بواسطة مصر للمالحة البحرية حبلجه، س ينقل يف ال

باع هناك ويشحن بواسطة شركة ا البصل ليُ نحىت بورصة مي
مصر لتصدير األقطان، فيما كان دور شركة مصر لعموم 

 ،نقلها ل يف التأمني على األقطان اليت يتمُّ التأمينات يتمثَّ 
 .(4)سواء يف الداخل أو اخلارج
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 بناء القدرات اإلدارية والفنية: (ج
إجراءات حترير االقتصاد املصري من اهليمنة ضمن 

التمويل على  رأ صْ األجنبية؛ حرص بنك مصر إىل جانب قَ 
ني على إرسال البعثات للخارج لتدريب مواأنني على املصريجأ 

عمليات البنك ووظا فها حىت ال يكون البنك وعموعة 
 .(1)شركاته خاضعني للعناصر األجنبية

خل مراكز صنع النفوذ القوي لبنك مصر دا (د
 القرار

عمل بنك مصر منذ أتسيسه على بناء العالقات مع 
سات صنع القرار د داخل مؤسَّ ات البارزة والتواجُ الشخصيَّ 

وقد  ،ساتهاالقتصادي بغرض ضمان دعم الدولة له وملؤسَّ 
؛ 9115ع نفوذ البنك مبراكز القوى بعد إعالن دستور توسَّ 
 9115ل سنة املشكَّ ةجمللس االقتصادي املصري  لَ فُمثجأ 

لتقدمي  9112سنة ل واجمللس التعاوين األعلى املشكَّ 
لدى مكتب  لَ ثجأ النصا ُ االقتصادية للحكومة، كما مُ 

إىل  ،نا البصل والقاهرةيالتجارة والصناعة وجلنة بورصيت م
سنة  سجانب نفوذ قوي يف احتاد الصناعات املصري املؤسَّ 

وازداد  ،املصري، ويف علس إدارة بنك األراضي 9115
نفوذ البنك داخل غرفة القاهرة التجارية وفروعها ةألقاليم،  

من  9115ر يف الربملان املصري املعاد تشكيله كما أثَّ 
اب دة له يف علسي الشيوخ والنوَّ خالل تشكيل عموعة مؤيجأ 

 رغم النأي بنفسه عن الصراع بني الوفد وأعدا ه؛ فتمَّ 
للبنك د. فؤاد سلطان بك  انتخاب ان ب املدير التنفيذي

ر يًسا للجنة املالية مبجلس النواب فيما حصل يوسف 
أصالن القطاوي ان ب ر يس البنك على ًثين أعلى نسبة 

مؤيدي البنك للجنة  شُ اثنان من أهمجأ من األصوات ورُ 
 نفسها و ا أاهر اللوزي وحممد سليمان الوكيل.

الشورى  ن البنك لنفسه أيًضا النفوذ داخل علسوأمَّ 
املصري ةنتخاب حممد علوي اجلزار بك مدير فرع البنك 
يف شبني الكوم وكياًل للمجلس وانتخاب ألعت حرب 
ر يًسا ألقوى جلنة مبجلس الشيوخ وهي جلنة املالية والتجارة 
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كما انتخب أنصار البنك للجنيت   ،والصناعة واجلمارك
جلنة املواصالت واألشغال العامة وألقوى ثالثة مناصب يف 

َ الزراعة كما عُ  فؤاد سلطان مراقًبا للجنة مؤمتر علسي  نيجأ
النواب والشيوخ مبا دعم نفوذ البنك، كما حاز البنك دعًما 

بتحويل حساةهتا  9115 من عالس املدن والقرى يف قوًيًّ 
 .(2)من البنك األهلي املصري إىل بنك مصر

 الدعم احلكومي (ه
ومة بنك مصر ات جعلت احلكمع مطلع العشرينيَّ 

صة لصندوقي من خالهلا ضخ املوارد املخصَّ  اجلهة اليت يتمُّ 
 ، ا لتوجأ نْي سَ التعاونيات الزراعية والصناعات الصغرية املؤسَّ 

فحصل على عوا د كبرية من وراء تقدمي القروض الصغرية 
للقطاعني فضاًل عن نشاأه بشراء وختزين القطن على إثر 

 ،قابة الزراعية املصرية العامةاستجابة احلكومة ملطالب الن
ن أسعاره يف السوق قة بشراء وختزين القطن حلني حتسُّ واملتعلجأ 

 .(3)العاملية عقب تراجعها أثناء وبعد احلرب العاملية األوىل
ل البنك عات؛ فخالهلا حقَّ أما الفاة الثانية من التوسُّ 

 ع يف الشركاتشركات جديدة والتوسُّ  7ا سريًعا بتأسيس منوًّ 
مت أتسيس شركة مصر للطريان  9151القا مة؛ ففي 

ةلتعاون مع شركة أريان هيوسنت )اخلطوط اجلوية الربيطانية 
 ،س البنك شركة بيع املصنوعات املصريةالحًقا(، كما أسَّ 

أتسيس شركة مصر لعموم التأمينات  متَّ  9155يف و 
ةلتعاون مع شركيت بورنج للتأمني بلندن وتريستا العامة 

مني، ةإلضافة لشركات مصر: للمالحة البحرية، للتأ
 دبغ اجللود، وللسياحة.و ولصناعة 

أصبُ بنك مصر ًثين أكرب بنك جتاري يف  9152ويف 
وأصبحت مصر حللج األقطان ًثلث أكرب شركة  ،مصر

ة مع وجود خاصَّ  ،حلليج األقطان يف ظل تنافسية شديدة
لت فيما مثَّ ات؛ سة قبل العشرينيَّ شركات كبرية كانت مؤسَّ 

عت كما توسَّ   ،عموعة شركات مصر أكرب شركة قابضة حملية
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خاصة مصر للغزل  ،شركات البنك يف نشاأها بشكل كبري
 والنسيج ومصر حللج األقطان.

ةلتوازي مع ذلك كان البنك يسعى إىل تعميم التجربة 
سهم يُ  التنموية الوأنية ةلدول العربية اجملاورة لتحقيل تكاملٍ 

ل حماوالت اهليمنة اخلارجية؛ فافتتُ فروًعا له يف يف إفشا
لبنان -سورًي-فلسطني والعراق ةإلضافة لتأسيس بنك مصر

الذي افتتُ فروًعا له يف سورًي ولبنان، كما نشطت 
استثمارات البنك يف منطقة احلجاز، وأسهمت شركتا مصر 
للطريان ومصر للمالحة يف أتسيس شبكة عالقات جتارية 

منطقة شرق البحر املتوسط والسودان؛ األمر  يقوية تغطجأ 
الذي دفع البعض لوصف عموعة شركات البنك بق"أول 

 .(1)ات"دة اجلنسيَّ شركة عربية متعدجأ 
ر األهم خالل هذه الفاة والذي مسُ وقد كان التطوُّ 

ر بنك مصر وعموعة شركاته هو التعريفات اجلمركية بتطوُّ 
بعد انتهاء آخر اتفاقية  9150اليت بدأ إقرارها اعتباًرا من 

 ،ل إبيطالياتفضيل جتاري مع الدول األجنبية وكانت تتعلَّ 
 سياسة احلما ية اجلمركية حلماية مسُ ذلك ملصر بتب جأ 

الصناعة احمللية من هتديدات املنتج األجنيب، وهو ما مسُ 
عها ودخول شركات أخرى خالف عموعة رها وتوسُّ بتطوُّ 

 ة.بنك مصر جملال املنافس
كانت التعريفات اجلمركية القدمية واليت فرضتها 
االتفاقيات التجارية مع الدول األجنبية؛ متمثلة يف رسم 

% من قيمة الوارد دون متييز بني املواد اخلام 3موحد بقيمة 
املستوردة لصاحل املصانع احمللية وبني املنتجات األجنبية 

بني  الكاملة املنافسة للصناعة املصرية، ودون متييز
 .(2)الضرورًيت والكماليات

هذا إىل جانب ارتكاز أنشطة البنك أيًضا على 
ت خالل الفاة األوىل واليت استمرَّ  العوامل الدافعة للنموجأ 

خالل هذه الفاة أيًضا من عدم حماربة رأس املال األجنيب، 

                                                                 
 .12 -95 السابل، ص ص جع( املر 1)
ص ، 1ج سابل، ، مرجع ( عبد الرمحن الرافعي، يف أعقاب الثورة املصرية2)

 .132، 135ص 

وتوثيل العالقات مبراكز القوى، وتكامل األنشطة والدعم 
 احلكومي.

قه بنك مصر وعموعة ع والنمو الذي حقَّ ورغم التوس
كان أقل من   ل النموجأ فإن معدَّ  ،شركاته خالل هذه الفاة

 ،ة عواملاألرقام املسجلة خالل الفاة األوىل، وذلك لعدَّ 
 أ ها:

 الصراع بني الطبقات وداخلها:أ( 
ل ظهر تكتُّ -على سبيل املثال-داخل الطبقة العليا 

ظفي احلكومة املستثمرين يف مالك األراضي والتجار ومو 
للصناعة املصرية  الصناعة والذين أالبوا حبواجز مجركية ودعمٍ 

الناشئة، يف مواجهة منتجي القطن غري املستثمرين والتجار 
ني املرتبطني برأس املال األجنيب والذين رفضوا هتديد احملليجأ 

بون ة، فيما كان صغار رجال األعمال يتقرَّ التجارة احلرَّ 
مة للحصول على قروض بفوا د منخفضة لتشجيع للحكو 

 .(3)الصناعة احمللية
الصراع السياسي وتقلبات الدعم احلكومي ب( 

 للبنك:
؛ فبعد 9150واشتعل الصراع السياسي اعتباًرا من 

زعامة إمساعيل صدقي يف بوصول حزب الشعب للسلطة 
ذ إجراءات ضايقت احلركة الوأنية اليت ؛ اختَّ 9150يونيو 

ع البنك؛ وأهم ا يف نشأة وتوسُّ  السابل دوًرا مهمًّ لعبت يف
ووضع  9115هذه اإلجراءات: وقف العمل بدستور 

ص اختصاصات علسي الربملان الذي قلَّ  9150دستور 
لصاحل امللك، وإجبار عدد من كبار مالك األراضي الزراعية 
على االستقالة من الوفد واالنضمام حلزب الشعب؛ فأصبُ 

بنك مصر على أهنا اتبعة حلكومة صدقي اليت  نظر جملموعةيُ 
ز التنفيذ عام ت التعريفات اجلمركية احلما ية لتدخل حيجأ تبنَّ

؛ رغم أن هذه التعريفات كان يطالب هبا احتاد 9159
الصناعات وبنك مصر قبل وصول احلكومة اجلديدة، كما 

سي احتاد كان صدقي أيًضا من دعاة التصنيع وأحد مؤسجأ 
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، ودعمت احلكومة اجلديدة 9115صري الصناعات امل
شركات البنك وعهدت إليه حبل حصري إلنشاء شركة 
للنقل اجلوي املصري مع حقوق حصرية للنقل داخل مصر 
ودعم مصر للطريان لتدريب الطيارين ومهندسي الصيانة 
وإنشاء املطارات. وبسقوط حكومة صدقي وجد البنك 

ية عن الدعم نفسه يف مواجهة مع حكومة جديدة غري راض
اه شركة مصر للطريان، وهو األمر الذي كان الذي تتلقَّ 

االستقرار عدم فاة  حيدث مع كل تغيري حكومي يف ظلجأ 
بشكل جعل البنك غري قادر على احلفاظ على  ؛السياسي

 .(1)عن األحزاب والقوى السياسية املختلفةاستقالليته 
ت جتربة بنك مصر وشركاته يف ظل هذه واستمرَّ 

الت النمو وفرص ر على معدَّ جواء السلبية على حنو أثَّ األ
ع خالل النصف الثاين من ثالثينيات القرن العشرين التوسُّ 

ب يف أزمات مالية وبداية عقد األربعينيات منه ما تسبَّ 
ت لوقوعه يف فخ اهليمنة األجنبية اليت نشأ للبنك أدَّ 

 .ملواجهتها؛ لكن عرب وسطاء
ة وإعادة إنتاج اهليمنة األجنبية األزمة املالي -رابًعا

(9131- 9149) 
شهد النصف الثاين من العقد الثالث من القرن 

ة أزمات العشرين وقوع بنك مصر وعموعة شركاته يف عدَّ 
مالية انتهت ةهليمنة الربيطانية على اجملموعة سواء بشكل 
مباشر أو بشكل غري مباشر عرب الوسطاء املصريني؛ املنتمني 

ر الصناعة احمللية ة مصرية حديثة ارتبط ظهورها بتطوُّ لربجوازي
مطلع العشرينيات، وإن كان رأس املال األجنيب قد وجد 
أريقه إىل عموعة شركات بنك مصر قبل منتصف 

ة موضوعات  وميكن يف هذا الصدد تناول عدَّ  ،الثالثينيات
كانت ذات صلة إبضعاف بنك مصر وإخضاعه للهيمنة 

 ، ومنها:املطافاألجنبية يف هناية 
 الشركات اجلديدة وحمدودية الرحبية:أ( 

شهدت هذه املرحلة أتسيس العديد من الشركات 
التابعة لبنك مصر؛ لكن رحبيتها كانت حمدودة ما تسبب يف 

                                                                 
 .921 -951ص ص  ،السابل جع( املر 1)

هذه ومن بني  ،زًيدة األعباء املالية على عموعة بنك مصر
 ،9157الشركات شركة مصر لصناعة وجتارة الزيوت عام 

وشركة مصر للمناجم  ،9153اعة األمسنت ومصر لصن
ومصر للمستحضرات الطبية  ،واحملاجر يف نفس السنة

 ،(2)9157، وشركة مصر للحرير الصناعي 9151
مصر للتنمية شركة و  ،مصر للتبغ والسجا رلشركة ةإلضافة 
مصر للغزل الرفيع  شركتني مشاكتني و ا: جبانب العقارية،

 .باغة()للص والنسيج وصباغي البيضا
ل سوى شركيت الغزل والصباغة أرةًحا؛ فيما لكن مل حتقجأ 

ُحلت مصر للتبغ والسجا ر لعدم املالءة املالية؛ ومل تصبُ 
مصر للمستحضرات الدوا ية مؤسسة انجحة، ولو بشكل 

؛ أي إن صناعة النسيج فقط هي 9151حمدود حىت ثورة 
سبب ة باليت كانت قادرة على االستمرار وحتقيل الرحبيَّ 

ة، وهو األمر نفسه الذي أبيعة االقتصاد املصرية األحاديَّ 
سة خالل العشرينيات والنصف ينطبل على الشركات املؤسَّ 

األول من الثالثينيات فقد كان البنك وشركاته املتعاملة يف 
عال جتارة وتصنيع األقطان هي اليت حتقل أرةًحا خاصة 

 ،املالحة البحريةمصر للغزل والنسيج ةإلضافة لشركة شركة 
 .(3)ع االقتصاديعلى حنو عكس أزمة عدم التنوُّ 

 :آتكل املالءة املالية والوقوع يف فخ االستدانةب( 
شهد النصف الثاين من ثالثينيات القرن العشرين 
آتكل املالءة املالية لبنك مصر بفعل العديد من العوامل 

التابعة  ع يف إقراض ذوي النفوذ، ودعم الشركاتأبرزها التوسُّ 
اخلاسرة، ةإلضافة إىل املشاركة يف أعباء موازنة الدفاع عن 

 .9152مصر بعد اتفاقية 
كان على بنك مصر ضمان املزيد من الدعم السياسي 

ض احلكومي والربملاين يف مواجهة اهلجمات اليت كان يتعرَّ 
رة ألعضاء األحزاب السياسية من خالل القروض امليسَّ  ،هلا

                                                                 
، 9191( عبد الرمحن الرافعي، يف أعقاب الثورة املصرية: ثورة سنة 2)

 .135سابل، ص  مصدر
سابل، ص ص  ، مرجع( إيريك دافيز، ألعت حرب وحتدي االستعمار3)

952-925. 
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لوقت الذي كان البنك يقوم فيه بتوجيه املزيد رة، يف ااملؤثجأ 
من رأس املال للدفع بعمليات الشركات التابعة اليت تواجه 

خاصة يف الفاات اليت   ،مصاعب انمجة عن الكساد الكبري
كان الدعم احلكومي يتضاءل خالهلا بشكل أوصل 

ا أضعف االحتياأات النقدية للبنك ملستوًيت خطرية ممَّ 
 لبنك.املوقف املايل ل

لتزيد من األعباء املالية اليت   9152وجاءت اتفاقية 
لها البنك؛ فقد نصت االتفاقية على زًيدة كان يتحمَّ 

نصيب احلكومة املصرية يف موازنة الدفاع عن مصر؛ فلجأت 
حكومة الوفد بقيادة مصطفى النحاس إىل مناشدة كل 

وكان ينتظر  قطاعات اجملتمع املصري للمشاركة يف التمويل،
فوجد البنك نفسه أمام  ؛ةمن بنك مصر وشركاته املسا َ 
لها لضمان استمرار الدعم أعباء جديدة كان ال بد من حتمُّ 

 الوفدي سواء يف احلكومة أو الربملان.
بنك مصر إىل االقااض  اضطرَّ  ،9153وحبلول سنة 

ا( لتقوية مركزه املايل من البنك األهلي )الربيطاين فعليًّ 
هلي للتمويل من خالل الضغط السياسي واضطر البنك األ

الذي جلأ إليه بنك مصر من خالل وزير املالية أمحد ماهر؛ 
مليون جنيه بضمان  5ليحصل البنك على قرض بقيمة 

 .(1)شركة مصر للغزل والنسيج
الشركات املشرتكة بوابة اخرتاق رأس املال  (ج

 األجنيب لبنك مصر:
ريطانيا حنو لفت أتسيس شركة مصر للطريان أنظار ب

الشركة ضمن يف  مَّ خاصة أنه ضُ  ،عموعة شركات مصر
هيكلها اإلداري عناصر معادية لربيطانيا من أمثال حممد 
أاهر ةشا الطيار املتقاعد وكان معروًفا بصالته الوثيقة مع 
املصاحل األملانية يف مصر فقد كان ر يس سيمنس الشرق 

بريطاين مديًرا  ما أًثر قلل بريطانيا رغم تعيني ؛األوسط
جاء ذلك ةلتوازي مع تراجع واردات  ،مشارًكا ملصر للطريان

يا بسبب احلواجز نمصر من املنسوجات املصنوعة يف بريطا
فقد  ،9150اجلمركية اليت فرضتها حكومة صدقي عام 

                                                                 
 .935-930السابل، ص ص  جع( املر 1)

تراجعت حصة بريطانيا من سوق املنسوجات املصرية من 
 .9153% عام 17إىل  9150% عام 79.3

ابل ازدادت حصة دول احملور )إيطاليا وأملانيا يف املق
والياةن( من سوق املنسوجات املصرية حىت وصلت 

% يف حني كانت حصة إيطاليا والياةن عتمعتني 20.5
% يف وقت مل تكن هناك 13.2ال تزيد عن  9112عام 

 منافسة أملانية.
وأمام احلواجز اجلمركية ويف ظل مكانة بنك مصر يف 

ت بريطانيا وشركاهتا أتسيس شركات مشاكة السوق؛ اختار 
مع البنك لكن البنك رفض يف البداية دعوة مباشرة من 

لكنه اضطر يف النهاية  ،احلكومة الربيطانية للقيام بذلك
وقد مسحت الشركات املشاكة بدخول رأس  ،لالستجابة

املال األجنيب ألول مرة إىل بنك مصر وعموعة شركاته بعد 
ومل  ،ةلكامل على رأس مال مصري خالصأن كانت قا مة 

تكن خربة الشركات املشاكة قاصرة على هذه الفاة فقد 
نها البنك مع مطلع الثالثينيات كما حدث ةلنسبة دشَّ 

مصر لعموم التأمينات؛ لكن شركة لشركة مصر للطريان و 
اجلديد خالل النصف الثاين من ثالثينيات القرن العشرين 

أصبحت املطلب الربيطاين إما خياًرا  أن الشركات املشاكة
أو جربًا؛ بعد أن كانت تتم مببادرة وقرار من البنك خالل 

 .(2)النصف األول من الثالثينيات
الصراع احلزيب وأثره يف إضعاف جتربة بنك  (د
 :(3)مصر

شهد النصف الثاين من ثالثينيات القرن العشرين 
املختلفة على حنو ا وصراًعا شديًدا بني القوى انقساًما حزبيًّ 

أضعف موقف البنك وفرصه يف احلصول على الدعم 
ض الوفد النقسامات وزورت انتخاةت احلكومي؛ فقد تعرَّ 

ه سهام نقده فوجَّ  ؛ما أًثر حفيظته ؛إلبعاد الوفد 9153
يف ظل لبنك مصر رغم مسا اته يف صندوق الدفاع الوأ  

                                                                 
 .925 -921السابل، ص ص  جع( املر 2)
عبد الرمحن الرافعي، يف أعقاب الثورة  :( أالع تفاصيل هذه اخلربة يف3)

 ل.ساب جع، مر 5، 1، 9، ج 9191املصرية: ثورة سنة 
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حنو حكومة النحاس، وذلك بدعوى إبداء البنك مياًل 
ني الفا ز ةنتخاةت ني واألحرار الدستوريجأ حتالف السعديجأ 

؛ فضاًل عن عدم رضاء الوفد عن أمحد ماهر الذي 9153
 ؛ساعد البنك يف احلصول على قرض من البنك األهلي

الوفد للهجوم على قانون التعريفات اجلمركية الذي   فانضمَّ 
 9153كان يطالب به البنك حلماية الصناعة احمللية عام 

خلدمة مصاحل شركة مصر للغزل والنسيج  بدعوى أنه معدٌّ 
 .(1)فقط

أزمة هيئة الربيد وتغلغل وكالء االحتالل يف  (ه
 :(2)منظومة بنك مصر

نقل حساب هيئة الربيد إىل بنك  9117شهد عام 
فوجئ البنك  9151ومع قيام احلرب العاملية الثانية  ،مصر

لربيد لبنك مصر بصغار املودعني يف بنك توفري هيئة ا
يف الوقت الذي كانت الودا ع  ،يريدون سحب ودا عهم

الصغرية )سواء يف حساةت توفري الربيد أو البنك( متثل 
 91.7% من إمجايل ودا ع البنك اليت قدرت بنحو 75.5

يف الوقت الذي كان البنك و  ،9151مليون جنيه يف 
 ؛ةألف جنيه وقت وقوع األزم 99حيتفظ بسيولة مل تتجاوز 

 ،للجوء إىل البنك األهلي لالقااض مرة أخرى فاضطرَّ 
 فرفض مدير البنك الربيطاين إدوارد كوك.

جاء ذلك بعد سقوط حكومة حممد حممود وإبعاد 
أمحد ماهر عن وزارة املالية، وقد كان داعًما لبنك مصر؛ يف 

لت فيه حكومة جديدة برائسة علي ماهر كجأ الوقت الذي شُ 
وكان معروًفا  ،الية فيها حسني سري ةشاوزارة امل وتوىلَّ 

ج وهو ابن أول مهندس مصري خترَّ  ،جنليزبوال ه الشديد لإل
كما كان وثيل الصلة أبمحد عبود ذي   ،من جامعة بريطانية

 .املصاحل االقتصادية املتعارضة مع منظومة بنك مصر
م ألعت حرب لوزير املالية اجلديد بطلب للضغط تقدَّ 

فوافل األخري شريطة  ،على القرض على كوك للموافقة

                                                                 
سابل، ص ص  ، مرجع( إيريك دافيز، ألعت حرب وحتدي االستعمار1)

931-935. 
 .931-975السابل، ص ص  جع( راجع التفاصيل يف: املر 2)

ي حرب عن منصبه كمدير تنفيذي أو كعضو منتدب تنحجأ 
ه فأذعن هلذا املطلب؛ رغبة يف إنقاذ البنك؛  للبنك وشركا

 حافظ عفيفي رائسة البنك وعبد املقصود أمحد ليتوىلَّ 
الشاب الصغري القادم من وزارة املالية اإلدارة التنفيذية للبنك 

 .لطة بيد عفيفيز السمع تركُّ 
عمل مكتب احملاسبة الربيطاين  ،9150عام  وخالل

هيويت وبريدسون ونيويب على مراجعة امللفات املالية 
جملموعة شركات مصر؛ فصدر تقرير مفاده أن مراقيب البنك 
والشركات والذين كانوا موظفني يف البنك مل يقوموا بعملهم 

 9159 امعلى حنو صحيُ؛ فأصدر الربملان تبًعا لذلك ع
 هذا القانون صَّ نَ  .قانواًن إبعادة هيكلة شركات بنك مصر
مت احلكومة قرًضا على ضمان احلكومة للودا ع، كما قدَّ 

مليون جنيه للوفاء ةلتزاماته العاجلة على أن  1للبنك بقيمة 
االتفاق على تسييل كل  ومتَّ  ،د من األرةح املستقبليةتسدَّ 

زام بعدم أتسيس شركات الشركات غري الراحبة مع االلت
ل جديدة، وحصلت احلكومة على حل النقض فيما يتعلَّ 

بتعيينات علس إدارة البنك مع حضور مفوض عنها 
أنقذ  الذيو  ل،اجتماعات اجمللس كمسشار ومراجع مستق
رين كانوا ني املؤثجأ البنك من احلل كون عدد كبري من السياسيجأ 

 .مسا ني كبار يف البنك وشركاته
ل مدير البنك اجلديد كل املديرين الذين عملوا واستبد

حرب ضمن منظومة تقدمي رأس املال ألعت مع 
ز جهود لتاكَّ  ،سات التجارية والصناعية اجلديدةللمؤسَّ 

من األرةح من  اإلدارة اجلديدة على استخالص أكرب قدرٍ 
ى إىل استشراء الفساد يف اجملموعة البنك وشركاته؛ ما أدَّ 

م الصراع بني أعضاء الربجوازية لالستحواذ خاصة مع احتدا
 تها ونشاأها.ص دورها وفاعليَّ على مناصب اإلدارة؛ ليتقلَّ 

خ املصري عبد الرمحن الرافعي اإلجنازات ص املؤرجأ وقد خلَّ 
ن البنك وعموعته من حتقيقها استناًدا للهدفني اليت متكَّ 
منة ني هلما )إقامة صناعة وأنية والتحرر من اهليالر يسيَّ 

ن البنك من: االقتصادية واملالية األجنبية( فأشار لتمكُّ 
إحياء صناعة الغزل والنسيج إبنشاء مصانع كربى، وحترير 
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ة األجنبية، ونقل جانب من االقتصاد املصري من التبعيَّ 
ني من ون املالية واالقتصادية للمصريجأ ؤ مهارات اإلدارة والش

لبعثات اخلارجية، خالل التدريب الصناعي املباشر أو عرب ا
ني آخرين على االستثمار يف الصناعة وتشجيع مصريجأ 

؛ ممهًدا لطبقة (1)والتجارة واملؤسسات املالية واملالحية
 .9151بريوقراأية كانت أساس التجربة التصنيعية بعد 

م بنك مصر جتربة وأنية جرت حماوالت وقد قدَّ 
 :نخريْ ني آا من خالل إنشاء بنكني وأنيَّ لتعميمها جز يًّ 

إلقراض  9159بنك التسليف الزراعي املؤسس سنة  ولاأل
ُ البنك ركًنا من احلركة أصابني؛ و ر املزارعني وإنقاذهم من امل ب

له إىل بنك التسليف الزراعي بتحوُّ  9153التعاونية سنة 
ع عن البنك بنك التسليف العقاري إلقراض والتعاوين، وتفرَّ 
 ء للبنوك األجنبية، واستقلَّ ني بداًل من اللجو املالك الزراعيجأ 

 .(2)9159عنه سنة 
التأكيد عليه أن وضع اهليمنة األجنبية  يلكن ما ينبغ

على االقتصاد املصري كانت دوًما أكرب من بنك مصر 
جنليزي( كان هو املسيطر فالبنك األهلي )اإل ،ومنظومته

على السياسات النقدية املصرية؛ ةعتباره بنك الدولة رغم 
واًل ؤ جنليزي النشأة والتكوين واإلدارة، وقد كان مسإأنه بنك 

وكان يفاض انتهاء امتياز  ،وراق النقد املصريةأعن إصدار 
لكن احلكومات املصرية سارعت إىل  ،9153البنك عام 

سنة أخرى بعد انتهاء  50امتياز البنك  وضع مشروع ملدجأ 
د ة املقررة سابًقا؛ وذلك من خالل حكوميت حممد حممو املدَّ 

وعلي ماهر س وزارة حسن صربي اليت صدر القانون يف 
سنوات على انتهاء  3أي قبل  ؛9150عهدها سنة 

جاء ذلك ةلتوازي مع  ،االمتياز الذي كان قا ًما يف وقتها
فاق خالل نفس العام إللغاء صندوق ل احلكومة التجأ توصُّ 

ن الذي كانت تشرف عليه الدول األوروبية لضمان يْ الدَّ 

                                                                 
، 1ج سابل، ، ، مرجع ( عبد الرمحن الرافعي، يف أعقاب الثورة املصرية1)

 .135ص 
 .137-132السابل، ص ص  جع( املر 2)

ط مصر يف أزمة الديون يف اهتا بعد تورُّ على مستحقَّ  احلصول
 .(3)عهد اخلديوي إمساعيل

لكنها   ،تا يف صورة مقايضةويبدو أن اخلطوتني متَّ 
ة لصاحل االحتالل فاستمرارية امتياز البنك كانت خمتلَّ 

األهلي كانت تضمن استمرار السيطرة الربيطانية على 
لذي مل تكن هناك رات االقتصاد املصري يف الوقت امقدَّ 

 خماوف من تراجع مصر عن سداد الديون خاصة يف ظلجأ 
 والء احلكومات املتعاقبة لالحتالل.

وجتدر اإلشارة إىل أن املطالبة إبلغاء الصندوق كانت 
يف عهد حكومة مصطفى النحاس  9157قدمية ومتتد لعام 

ةشا؛ وهو العام الذي شهد أيًضا إلغاء االمتيازات األجنبية 
صر مبوجب اتفاق موناو؛ الذي أخضع األجانب من يف م

بعد فاة  9151سات للقانون املصري خالل أفراد ومؤسَّ 
 .(4)انتقالية

مسيطًرا على السياسات  أي إن البنك األهلي ظلَّ 
وبعد  ،النقدية املصرية قبل نشأة بنك مصر وعموعة شركاته

 واستمرَّ  .نيالسيطرة الربيطانية على البنك عرب الوكالء املصريجأ 
جاء ذلك رغم أن  .اتهكذا حىت أتميمه يف الستينيَّ 

احلكومات املتعاقبة خالل هذه الفاة كانت حترص بشكل 
على التأكيد على سعيها لضمان  -اخطابيًّ -مستمر 

 االستقالل املصري.
وعلى اجلانب االقتصادي؛ فلم يكن هناك اهتمام 

لت فتعطَّ  ،ةملشروعات اإلنتاجية الصناعية والزراعية
عات معامل التكرير، دون مشروعات لتوليد الكهرةء وتوسُّ 

زًيدة رقعة األراضي الزراعية أو مشروعات اإلسكان، مع 
شيوع الفساد واستغالل النفوذ لإلثراء حىت يف ظل حكومة 

 زَ ، وذلك على حنو عزَّ (5)9150الوفد اليت وصلت للحكم 
ت و ما عربَّ خضوع االقتصاد املصري للهيمنة األجنبية وه

                                                                 
-32، ص ص 5ج  ،اب الثورة املصرية( عبد الرمحن الرافعي، يف أعق3)

10 . 
 .51-57السابل، ص ص  جع( املر 4)
 .502-505السابل، ص ص  جع( املر 5)
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مع  9155عها وزير املالية مكرم عبيد سنة عنه اتفاقية وقَّ 
 ع يف استرياد السلع.بريطانيا تسمُ ملصر ةلتوسُّ 

وإن كان هذا االتفاق أزال عن مصر بعض القيود 
والرقابة املفروضة على عمليات االسترياد من جانب بريطانيا 

ة ز تبعيَّ والوالًيت املتحدة فإنه يف نفس الوقت كان يعزجأ 
االقتصاد املصري للخارج حيث قصر حرية االسترياد 

سالي  والدول األوروبية املصري على البالد املتعاملة ةإل
 .(1)رة )بعد احلرب العاملية الثانية(احملرَّ 

 خامتة
انطلقت جتربة بنك مصر وشركاته من مبدأ أن 

 ،(2)"االستقالل االقتصادي أساس االستقالل السياسي"
 ،زت عمليات بنك مصرة عوامل عزَّ اجتمعت عدَّ  وقد

ت لتضامن وما خلقته من روح عامة أدَّ  9191أبرزها ثورة 
أبقي واسع بني خمتلف القوى االجتماعية والسياسية حىت 

ذة للتجربة ةعتبار أن األولوية للنضال تلك اليت مل تكن حمبجأ 
عبية ي لنتيجة مفادها أن الثورات الشالسياسي، وهو ما يؤدجأ 

تعترب حلظات استثنا ية ختلل أجواًء قد ال تتوافر يف الظروف 
جنازات ملموسة لتحقيل األهداف إي إىل الطبيعية وتؤدجأ 

الوأنية شريطة تنحية االعتبارات الذاتية لصاحل االعتبارات 
 الوأنية الكربى.

ومبطالعة املصادر التارخيية اليت تناولت جتربة بنك 
وخاصة الطالب قد لعبوا دوًرا   أن الشبابمصر؛ يتبنيَّ 

ر عاته الالحقة؛ على حنو يذكجأ  يف أتسيس البنك وتوسُّ حيوًيًّ 
ةللحظات التارخيية اليت شهدهتا بلدان الربيع العريب بعد 

 .جناز والبناءوانفجار الطاقات الشبابية رغبة يف اإل 1099
يف  -كما كانت يف حالة بنك مصر-لكن املشكلة تكمن 

 لى البناء واستغالل هذه الطاقة وتوجيهها.مدى القدرة ع
ت لتفتيت احلركة الوأنية كان أحد العوامل اليت أدَّ 

بشأن موقفها من جتربة بنك مصر هو ترتيب األولوًيت بني 
أوقع العمل  بشكلٍ  ،النضال السياسي والنهضة االقتصادية

                                                                 
 .950، 951السابل، ص ص  جع( املر 1)
 .93 ص سابل، ، مرجعإيريك دافيز، ألعت حرب وحتدي االستعمار( 2)

إلضعاف اجلبهتني يف هناية املطاف؛  تْ أدَّ  الوأ  يف ثنا يةٍ 
جتاهل زعامات سياسية مثل سعد زغلول  يف ظلجأ 

إلمكانيات النضال السياسي مع البناء االقتصادي يف نفس 
الوقت، وهي حقيقة يزداد وضوحها ةلنظر إىل خربات 
شعوب العامل الثالث عامة والدول العربية واإلسالمية 
خاصة؛ فكثري من هذه الدول انلت استقالهلا السياسي 

 نها ال زالت إىل اليوم اتبعةً منتصف القرن العشرين لك
  للقوى االستعمارية السابقة.اقتصادًيًّ 

إن الصراعات احلزبية والسياسية بشكل عام كانت 
 أحد األسباب الر يسية يف اضمحالل جتربة بنك مصر واحلدجأ 

رها وجناحها؛ فجعلت من البنك وعموعة من فرص تطوُّ 
لنهاية يف شركاته ساحة لتصفية احلساةت بشكل أوقعه يف ا

األزمات املالية والسيطرة األجنبية عرب وسطاء؛ على حنو  فخجأ 
يكشف حقيقة أن عتمعاتنا قلما تستفيد من اخلربات 

الع على ة االأجأ التارخيية، وهو أمر راجع بشكل أساسي لقلَّ 
فما أشبه  ،هذه اخلربات أو لتجاهلها يف بعض األحيان

بعد الربيع العريب  به انقسامات ماشالليلة ةلبارحة! ما أ
، وما أشبه نتا ج االنقسام 9191ةنقسامات ما بعد ثورة 

 والتصارع والتناحر يف احلالتني!
وةلنسبة لوضع اهليمنة األجنبية على مقومات 

 9151و 9191االقتصاد املصري خالل الفاة بني 
صها عبد الرمحن ومدى النجاح يف مواجهتها؛ فقد خلَّ 

البعث االقتصادي.. تقدم يف احلياة الرافعي بقوله "خطوات 
ولكن يلزمنا أن نعاف أبن هذه خطوات بدا ية..  ،القومية

يف حاجة إىل جهود جبارة متواصلة تشاك فيها األمة.. 
واحلكومة.." "اقتصادًيهتا )مصر( ختضع يف كثري من 

ا له دخل كبري يف فقر األهلني ة ممَّ ة األجنبيَّ مقوماهتا للتبعيَّ 
مام بتطوير الصناعة والزراعة على حنو يكفي لعدم االهت

االستهالك"؛ رغم أن السياق العام قد شهد ختفيف قبضة 
ا( يف عديد من األمور اخلاصة ةلسياسة احملتل )رمسيًّ 
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واالقتصاد واإلدارة وغريها؛ لكن األزمة من جهة نظره 
 .(1)تكمن يف ضعف الشعور الوأ  لدى احلكومات

جربة الصناعية خالل هذه ومع ذلك فقد أسهمت الت
الفاة يف توفري بنية حتتية وبشرية كانت عصب التجربة 

ومن املهم يف هذا الصدد تدريس  ،9151الصناعية بعد 
دة ضمن املراحل الدراسية املختلفة التجربة أببعادها املتعدجأ 

 وعدم إ اهلا ةعتبارها جزًءا من الكفاح الوأ  ضدَّ 
ز ضمن املناهج على األبعاد وعدم قصر الاكي ،االحتالل

ل منها ةملفاوضات مع االحتالل السياسية فقط، وما يتعلَّ 
ي الختزال مفهوم املقاومة يف العقل بشكل خاص؛ مبا يؤدجأ 

 اجلمعي.
***** 

                                                                 
 سابل،رجع ، م1( عبد الرمحن الرافعي، يف أعقاب الثورة املصرية، ج 1) 

 .115-115ص ص 
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 الته يف مصرات الوقف وحتو  إشكاليَّ 

 اندية عبد الشايف
 مقدمة

ف يف املال واالنتفاع ملالك عن التصرُّ الوقف يع  توقف ا
ب إىل هللا ونيل به لصاحل اجلهة املوقوف عليها بغاية التقرُّ 

ر الثواب واجلزاء احلسن، والوقف هبذا املعىن ارتبط ةلتصوُّ 
به  الذي جاء به اإلسالم حول احلياة واألحياء وامتدَّ 

ُ مجلة من املعاين اهَ املسلمون يف الواقع فأسْ  جلليلة م يف ترشي
م يف تنمية إحساسها بضرورة هَ يف وجدان األمة، وأسْ 

كما أسهم يف تنميتها تنمية تتوافل مع أصول   ،كهامتاسُ 
ا متماسكً  ،ا بذاتها غنيًّ فأنتج بذلك عتمعً  ؛تكوينها
 .(1)ا بني أفرادهماامحً  ،أبعضا ه

بة ويعترب الوقف من النظم االجتماعية ذات األبعاد املتشعجأ 
ا اجملتمعات العربية واإلسالمية ومارستها، وأسهم اليت عرفته

الوقف بدور هام يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ة، وذلك من خالل تقدميه اخلدمات اجملانية يَّ نأ وحىت األمْ 
لت يف: إنشاء اجلوامع واملدارس واليت متثَّ  ،للمجتمع

 ري ودو واملستشفيات واملكتبات وإنشاء اجلسور وقنوات الر 
رعاية األيتام وإقامة احلصون األمنية والقالع احلصينة لتوفري 
األمن واالستقرار وتزويد اجملاهدين ةملؤن والعتاد والسالح؛ 
مما ساهم يف تعزيز استقاللية األمة واحملافظة على إرادهتا 
احلرة، وساهم أيًضا يف التخفيف عن كاهل املوازنة العامة 

 للدولة احلديثة.
مصر من اجملتمعات العربية واإلسالمية اليت عرفت وكانت 

نظام الوقف، وكان له إسهام ةرز يف إنشاء العديد من 

                                                                 

 .ةحثة مبركز احلضارة للدراسات والبحوث 
شعبان 9سعاد أشتيب، األبعاد القيمية ملفهوم الوقف، موقع وقفنا،  (1)

  http://cutt.us/FUpnI، متاح على الرابط التايل: ه9513

مؤسسات املنافع العامة، وحتقيل الكثري من األنشطة ودفع 
عجلة التطور. وأتثر أتسيس الوقف يف مصر احلديثة بنوعني 
 من املؤثرات: األول معنوي، والثاين مادي، املعنوي: يتمثل

يف الوازع الدي  الذي حيث على فعل اخلريات وبذل 
الصدقات ابتغاء القرب من هللا، ولنيل الثواب يف اآلخرة، 
ويعد الوازع الدي  جزًءا من مكوانت الثقافة األصيلة 
املوروثة واملرسخة يف وجدان األفراد، أما املادي: فهو عمل 

على نظام األوضاع االقتصادية والسياسية والقانونية وأثرت 
امللكية الفردية فيها الوقف ذاته، ففي الفاات اليت أبيحت 

ساع ها واتجأ ت فيها القيود املفروضة على منوجأ الكاملة، وقلَّ 
زاد  ؛ل الدولة يف عال اخلدمات العامةتدخُّ  لَّ وقَ  ،قاعدهتا

اإلقبال على الوقف أبنواعه الثالثة )األهلي واخلريي 
يت فرض فيها القيود من قبل واملشاك(، ويف الفاات ال

اإلقبال على الوقف، وبذلك جند أن الوازع الدي   الدولة قلَّ 
وحده غري كايف لظهور األوقاف ةلرغم من ضرورته وأ يته، 

ا يف إنشاء عاماًل مهمًّ  ية تعدُّ رات املادجأ وذلك ألن املؤثجأ 
 .(2)الوقف؛ فهي اليت ميكنها مساعدة أو عرقلة نشأته

ات الت وواجه بعض اإلشكاليَّ ةلكثري من التحوُّ ف الوق رَّ مَ 
منط الدولة احلديثة، ومن س  ة يف ظلجأ خاصَّ  ،رت عليهاليت أثَّ 

ات اليت الت واإلشكاليَّ التحوُّ  سوف يركز التقرير على أهمجأ 
ة منذ حتويله إىل وزارة وحىت ض هلا نظام الوقف خاصَّ تعرَّ 

 .9151عام 
 تطورالوقف يف مصر بني النشوء وال

عرفت مصر اتريخ الوقف منذ دخلها اإلسالم على يد 
بن العاص، ويذكر أن جامع عمرو بن العاص كان  وعمر 

قد  أول وقف يف مصر، وأن قيسبة بن كلثوم التحبييب
وذلك يف  ،ق به ليكون مسجًدا للمسلمنيتصدَّ 
، وتزايد الوقف فيها حىت (3)م وهي سنة الفت259ُق/ه19

 50ا كبريًا، حيث كانت نسبته بلغ حجم األوقاف حدًّ 

                                                                 
مصر، )القاهرة: دار  إبراهيم البيومي غامن، األوقاف السياسية يف (2)

 .17، 12، 15(، ص ص 9113الشروق، 
 .75املرجع السابل، ص  (3)

http://cutt.us/FUpnI
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ةملئة من مجلة أراضي مصر الزراعية إضافة إىل العقارات 
املبنية واملساجد وغريها من أنواع الوقف اليت كانت توقف 

مثل: الرعاية االجتماعية والتعليم والصحة  ،على أعمال الربجأ 
 .(1)وقنوات الري وغريها

عهد ويرجع أتسيس أول ديوان لألوقاف يف مصر يف 
أول تنظيم لألوقاف ليس يف مصر  ني والذي يعدُّ األمويجأ 

ة أحناء الدولة اإلسالمية، مما ساهم يف فقط، ولكن يف كافَّ 
ساع نطاقه، وبلغ الوقف أوج ازدهاره ر نظام الوقف واتجأ تطوُّ 

يف عصر املماليك حيث تسابل إليه كثري من السالأني 
سات التعليمية ملؤسَّ واألمراء؛ لينهضوا ةجملتمع حيث أقاموا ا

واملساجد واملستشفيات واألسبلة وغريها، وحبسوا عليها 
 .(2)األوقاف اليت متكنها من حتقيل رسالتها

دة يف التاريخ احلديث ميكن نظام الوقف مبراحل متعدجأ  رَّ ومَ 
تقسيمها إىل مرحلتني: املرحلة األوىل أثناء حكم حممد علي 

حىت  9195الثانية من  حىت االحتالل الربيطاين، واملرحلة
9151. 

أثناء حكم حممد على حىت االحتالل  -املرحلة األوىل
 الربيطا ي

 حممد علي حكم مصر، وبدأ مشروعه يف عندما توىلَّ 
النهوض، ولكي ميكن هلذه النهضة من حتديث عناصر 

 نتاج والنهوض ةالقتصاد، قام إبحكام السيطرة على أيجأ اإل
ل مشروعه، وكان نظام در متوجأ مصا وسا ل لإلنتاج أو أيجأ 

؛ ألنه كان (3)ت السيطرة عليهاالوقف من املصادر اليت متَّ 
 ن حممد علي من النهوض.من أغىن املصادر اليت متكجأ 

                                                                 
حممود كيشانة، بني الواقع واملأمول.. الوقف اإلسالمي تنظيًما  (1)

واقتصاًدا، صحيفة حفرًيت، القاهرة: مركز دال لألحباث واإلنتاج اإلعالمي، 
 .5، ص 1097

ء لدور الوقف التنموي يف حسني عبد املطلب األسرج، حنو إحيا (2)
، متاح 1091نوفمرب 17علة العلوم االجتماعية، مجهورية مصر العربية، 

  http://cutt.us/GgeoKعلى الرابط التايل: 
أارق البشري، جهاز الدولة وإدارة احلكم يف مصر املعاصرة، )القاهرة:  (3)

 .197ص  (،1095دار هنضة مصر، 

؛ لذلك أنشأ إدارة (4)فوضع يده عليه وهيمن على إدارته
، ويعترب هذا 9355 يف ديوان األوقاف تْ يَ عمومية مسُجأ 

، ومتركزت (5)إلدارة ومراقبة الوقف الديوان أول هيئة يف مصر
ن  ا: وضع دفاتر تتضمَّ  ،تني فقطمهام الديوان يف مهمَّ 

ة وحساةهتا، وإنشاء قلم حملاسبة قوا م أبمساء األوقاف اخلرييَّ 
ار تلك األوقاف، ولكن سرعان ما صدر قرار إبلغاء نظَّ 

الديوان بعد ثالث سنوات، ويعترب هذا الديوان أتشرية 
، وألغى بعد ذلك حممد (6)املركزي يف عال الوقف لالتدخُّ 

 انتزاع أوقاف املساجد وجهات الربجأ  علي األوقاف كلها، ومتَّ 
، (7)ا حملمد عليكً لْ ًكا للدولة أو ةألحرى مأ لْ وصارت كلها مأ 

على قرار اجمللس اخلصوصي  الديوان للمرة الثانية بناءً  فَ لجأ وأُ 
، ولكن الديوان 9359الذي صدر أبمر عباس ةشا األول 

هذه املرة مشل مهام أكثر وسلطات أوسع من املرة 
 .(8)األوىل
وليات الديوان واختصاصاته؛ بسبب إحالة ؤ عت مسوتوسَّ 

عدد كبري من األوقاف عليه إلدارهتا، وأصبحت له فروع 
سعت دا رته من احملاسبة إىل إدارة دة واتَّ وإدارات متعدجأ 

سات املوقوفة، وبذلك كان ملؤسَّ األعيان املوقوفة، ومنها إىل ا
حتويله إىل وزارة من وزارات احلكومة عند  لكي يتمَّ  أً مهيَّ 

تشكيل أول علس للوزراء يف أواخر عهد إمساعيل سنة 
، وكان أول وزير لألوقاف هو علي ةشا مبارك، 9373

صالحات اليت عادت ةلفا دة وقام أثناء وزارته ببعض اإل
اخلريية، ولكن مت إلغاء وزارة  على الكثري من املؤسسات

                                                                 
حسني عبد املطلب األسرج، حنو إحياء لدور الوقف التنموي، مرجع  (4)

 سابل.
مليحة حممد رزق، التطور املؤسسي لقطاع األوقاف يف اجملتمعات  (5)

اإلسالمية.. دراسة حالة مجهورية مصر العربية، )الكويت: األمانة العامة 
 .71ص ، (1002لألوقاف، إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية، 

إبراهيم البيومي غامن، األوقاف السياسية يف مصر، مرجع سابل، ص  (6)
 .533-537ص 

، مرجع سابل، ص التطور املؤسسي لقطاع األوقافمليحة حممد رزق،  (7)
75. 

 91الطاهر زًيين، جوانب من تطور الوقف يف مصر، موقع األلوكة،  (8)
 http://cutt.us/28VXH، متاح عرب الرابط التايل: 1095أبريل 

http://cutt.us/GgeoK
http://cutt.us/28VXH
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ةعتباره  9335األوقاف والعودة إىل الديوان مرة أخرى يف 
هيئة مستقلة عن الوزارات احلكومية اليت كانت قد خضعت 

 .(1)لنفوذ االحتالل ونظام املستشارين األجانب
ون ؤ ل يف شاالحتالل الربيطاين يف بدايته للتدخُّ  عَ سْ ومل يَ 

االحتالل بعامة األقطار العربية نظام الوقف، كما فعل 
األخرى من السعي للسيطرة على نظام الوقف بواسطة إدارة 
الدولة اخلاضعة لسلطة االحتالل، لذلك ترك االحتالل 

ل الواضُ فيها للخديوي ثالثة عاالت مل جيز لنفسه التدخُّ 
وهي: احملاكم الشرعية واألزهر واألوقاف، ومل حياول االقااب 

بعد أن ضمن  9311اضُ إال يف عام منها بشكل و 
 .(2)ة األوضاع السياسيةاستقرار كافَّ 

 9191إىل  9193من  -املرحلة الثانية
ا أمًرا عاليً  9195أصدر اخلديوي عباس حلمي الثاين 

يعاونه و إبنشاء وزارة األوقاف للمرة الثانية، يرأسها وزير 
ير ن اجمللس األعلى من الوز علس األوقاف األعلى، ويتكوَّ 

بصفته ر يًسا، ومن شيخ األزهر، ومن مفىت الدًير املصرية، 
ومن ثالثة أعضاء آخرين يكون تعيينهم من قبل اخلديوي 

ضُ أن تكوين اجمللس بناء على ألب علس الوزارة، ويتَّ
ل بداية العقبات القانونية أمام م ميثجأ على هذا النحو املتقدجأ 

ة حكام الفقهية املستقرَّ ل القانوين يف األالوقف وبداية للتدخُّ 
للوقف، ووصل األمر إىل أن لو كان رأي شيخ األزهر 

ا لرأي ر يس اجمللس واألعضاء ألمر شرعي واملفيت خمالفً 
 .(3)خذ بهؤ ُ الوزير الرأي اآلخر يُ ورجَّ 

عن ضغط من املعتمد الربيطاين  اوكان قرار اإلنشاء انجتً 
انية على على اخلديوي، وجاء مع إعالن احلماية الربيط

                                                                 
إبراهيم البيومي غامن، األوقاف السياسية يف مصر، مرجع سابل، ص  (1)

 .517-512ص 
أارق البشري، جهاز الدولة وإدارة احلكم يف مصر املعاصرة، مرجع  (2)

 .193-197سابل، ص ص 
هرة: دار النهضة عطية عبد احلليم صقر، اقتصادًيت الوقف، )القا (3)

 .20(، ص 9113العربية، 

تشكيل وزارة موالية لإلجنليز، وأصبحت بذلك  البالد، ومتَّ 
 .(4)وزارة األوقاف من وزارات الدولة

 ب على ذلك خضوع دخل األوقاف للحكومة كأيجأ وترتَّ 
تعيني أمحد  ل االحتالل يف شؤوهنا، كما متَّ وزارة أخرى يتدخَّ 

  حشمت ةشا وزير األوقاف انظًرا على مجيع األوقاف اليت
كانت يف نظارة إبراهيم جنيب ةشا )آخر مدير لديوان 

 املركز األوقاف قبل حتويله إىل وزارة( وهبذا التحويل تغريَّ 
لها، فبعد أن كانت ة اليت كان ميثجأ ة املعنويَّ القانوين للشخصيَّ 

 .(5)مستقلة عن احلكومة أصبحت جزًءا منها
ًعا يف توسُّ  9155إىل سنة  9195 من وشهدت الفاة

ملية إحالة األوقاف مبختلف أقسامها إىل وزارة األوقاف ع
إلدارهتا واإلشراف عليها وعلى ما يتبعها من مؤسسات 

 9195حيث زادت يف الفاة من  ،اجتماعية وأعمال خريية
فدان، ويف الفاة من  59.520مبقدار  9115إىل سنة 

وذلك  ،ازادت املساحة بنسبة مئة ةملئة تقريبً  9155سنة 
ويف عهد السلطان حسني كامل الذي  ،عشرين عاًماخالل 

صدرت حمكمة مصر الشرعية أخلف اخلديوي عباس حلمي 
قراًرا إبقامة السلطان حسني وزيًرا على مجيع األوقاف اليت  
كانت يف نظر اخلديوي السابل، س توالت عملية نقل 
السلطة والوزارة على األوقاف وتوالت التقارير الصادرة من 

-الشرعية إبقامة حكام مصر وزراء على األوقاف احملاكم 
س شهدت الفاة  -(6)9151إىل  9195خالل الفاة من 

ًعا واضًحا يف حجم تراجُ  9151إىل  9155من التالية 
 .(7)األوقاف اليت أدارهتا الوزارة

                                                                 
، مرجع سابل، ص التطور املؤسسي لقطاع األوقافمليحة حممد رزق،  (4)

 .75-75ص 
هند حممد عبد الرمحن، خالف امللك فؤاد وأمينة هامن إهلامي حول  (5)

، القاهرة: علة املنيا للبحوث السياسية 9115-9115الوقف اخلاص هبا 
، 9، العدد 5كلية السياحة والفنادق، اجمللد   -نيا والضيافة، جامعة امل

 .930، ص 1093
، مرجع سابل، ص التطور املؤسسي لقطاع األوقافمليحة حممد رزق،  (6)

930. 
إبراهيم البيومي غامن، األوقاف السياسية يف مصر، مرجع سابل، ص  (7)

505. 
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نظام الوقف ابلعديد من  رَّ وخالل هذه املرحلة م  
ه، وميكن إمجاهلا ات اليت طرأت عليالت واإلشكاليَّ التحو  

 الفاعلية.و البناء اإلداري، و يف اآليت: اإلطار القانو ي، 
 اإلطار القانو ي -أواًل 

ة للوقف يف مصر بدأت يَّ اعترب البعض أن االنتكاسة احلقيق
مع بداية التنظيم القانوين له، فقد كانت حتكمه يف نشأته 

هب وإدارته القواعد الراجحة من املذاهب الفقهية عامة واملذ
ر الراسخ يف ى التصوُّ ، وأنه حَمَ (1)احلنفي على وجه اخلصوص

األذهان حول الوقف واستبدله بنظام آخر خيالفه وإن كان 
 .(2)امسه الوقف

، 9152 ويوني 97وصدر أول تشريع قانوين للوقف يف 
ل بشروط وكيفية إنشاء واشتمل على اثنتني وستني مادة تتعلَّ 

غيري يف مصارفه وانتهاء الوقف وحاالت الرجوع عنه والت
وليات الناظر وحماسبته ؤ الوقف واستحقاقه وقسمته ومس

، وصدر يف (3)وعمارة الوقف وغري ذلك من األحكام العامة
القانون املدين املصري وقضى يف مادته  9153يوليو  92
أبنه جيوز فرض احلراسة القضا ية على األموال  759رقم 

 املوقوفة يف األحوال اآلتية:
اره، أو نزاع من ظَّ ذا كان الوقف شاغًرا أو قام نزاع بني نُ إ -

النظر عليه أو كانت هناك دعوى  عون حلَّ أشخاص يدَّ 
  أن احلراسة إجراء الوكل هذا إذا تبنيَّ  ،مرفوعة بعزل الناظر

منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من  بدَّ 
انظر على احلقوق وتنتهي احلراسة يف هذه األحوال إذا عني 

 الوقف سواء كان بصفة مؤقتة أم بصفة هنا ية.
 ا.نً إذا كان الوقف مدي -

                                                                 
 .20مرجع سابل، ص اقتصادًيت الوقف، عطية عبد احلليم صقر،   (1)
داهي الفاضلي، حتول نظام األوقاف: ما ة عام من حماوالت اهلدم  (2)

وجتارب اإلصالح، )يف(: د. اندية مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح 
)حترير(، موسوعة األمة يف قرن، عدد خاص من حولية أميت يف العامل، 
)القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية، دار الشروق الدولية، 

 .552(، الكتاب الرابع، ص 1001
 .20مرجع سابل، ص اقتصادًيت الوقف، عطية عبد احلليم،  (3)

ا وتكون احلراسة ا معسرً نً ني مديإذا كان أحد املستحقجأ  -
وإال  ،تةته وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقَّ على حصَّ 

ويشاط أن تكون احلراسة يف احلالتني هي  ،فعلى الوقف كله
دم ضياع حقوق الدا نني بسبب سوء الوسيلة الوحيدة لع

 ته.إدارة الناظر أو سوء نيَّ 
صل أبجر ة فيما يتَّوقد ساعد هذا يف هنب األوقاف خاصَّ 

فات يف مال الوقف له له القانون من تصرُّ احلارس وما خوَّ 
 .(4)املفروض عليه احلراسة القضا ية

معنت السياسات اجلديدة يف أ، 9151وعقب ثورة يوليو 
لية التشريع وإصدار القوانني، وكان نظام استخدام آ

ة اليت هات التشريعيَّ ة هلذه التوجُّ ة أساسيَّ األوقاف مادَّ 
لسنة  930انتهجها علس قيادة الثورة، وصدر القانون 

 ،على إلغاء الوقف على اخلريات ، والذي نصَّ 9151
ورمى القانون إىل تكريس امللكية العامة للدولة، وتقليص 

ة وأوقاف ة خاصَّ تمع املدين من أمالك عينيَّ خصوصيات اجمل
 ،نه ال جيوز الوقف يف املستقبل إال على اخلرياتإة، أي أهليَّ 

أما الوقف األهلي فال سبيل لذكره إال إذا كان تصفية 
، وبذلك يكون قد انتهى الوقف األهلي (5)لقضاًي قدمية

وانتهت مبقتضاه نظارة األوقاف األهلية، ولكن بقيت 
ني تسليمها إىل املستحقجأ  لوزراء على األوقاف حىت متَّ سيطرة ا

 س آلت من بعد ذلك لوزارة األوقاف. ،ًكاالَّ الذين صاروا مُ 
واعترب البعض أن إلغاء الوقف األهلي مبثابة ضمور أصاب 

، أما ةلنسبة للوقف اخلريي فإنه صدرت (6)سة الوقفمؤسَّ 
يه وأوهلا القانون ة قوانني متوالية تنظم الوالية علبشأنه عدَّ 

وجعل الوالية على الوقف لوزارة  9155لسنة  157
ُ من ذلك أن سلطة الثورة اعتربت بقاء ، ويتَّ(7)األوقاف ض

يعرقل تنفيذ أن األوقاف خارج سيطرة الدولة من شأنه 
                                                                 

 .21املرجع السابل، ص (4)
، مرجع سابل، ص التطور املؤسسي لقطاع األوقاف مليحة حممد رزق، (5)

 959-950ص 
أارق البشري، جهاز الدولة وإدارة احلكم يف مصر املعاصرة، مرجع  (6)

 .115سابل، ص 
 .957-952املرجع السابل، ص ص  (7)
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صالحية االجتماعية واالقتصادية، لذلك رأت من براعها اإل
لقوانني  الضروري وضع يدها على األوقاف وإخضاعها

 .(1)اإلصالح الزراعي وقوانني التأمينات االشااكية
واعترب البعض أن نظام الوقف الذي بلغ عمره أكثر من 

له أن ينهار على يد ثورة يوليو يف  رَ دجأ   قُ أربعة عشر قرانً 
ة يَّ قت أصوله املادجأ ا، وأن هذه الفاة مزَّ مثانية عشر عامً 

ذهتا راءات اليت اختَّ ة بسبب اإلجهت فكرته اخلرييَّ وشوَّ 
وحىت هناية  9151حكومات الثورة منذ يوليو سنة 

ثقة املتربع يف ما سيؤول إليه  تْ سَّ ، وأهنا مَ (2)اتالستينيَّ 
عه الوقفي، ومل تعد هذه الثقة إىل أفراد اجملتمع يف هذا تربُّ 

ات القانونية ، فهذه التغريُّ (3)النظام الوقفي اخلريي العريل
أبمواهلم  نتمع يستشعرون أهنم حني يتربعو جعلت أفراد اجمل

 .(4)فكأمنا يتنازلون عنها للدولة
وضعها لنظام  ا سبل أن البنية القانونية اليت متَّ ضُ ممَّ ويتَّ

ه عن اجملتمع تْ لَ زَ نظام الوقف داخلها وعَ  تْ رَ سَ الوقف قد أَ 
ة، كما أهنا أسهمت ضمن عوامل كثرية يف وحركته احلرَّ 

ماعي حنو إنشاء أوقاف جديدة، بل إضعاف امليل االجت
ويف حجب نظام األوقاف وتقاليده املؤسسية اخلاصة به عن 

 .(5)عاله االجتماعي الفسيُ
 البناء اإلداري لنظام الوقف -اثنًيا

الت عديدة ت املؤسسة الوقفية على امتداد اترخيها بتحوُّ مرَّ 
يف أبيعة النسل التنظيمي اإلداري، وذلك بعد أن دخلت 

دور الدولة احلديثة، ورأت احلكومات على اختالف مصر 
                                                                 

إبراهيم البيومي غامن، األوقاف ومعضالت اإلصالح االقتصادي  (1)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 1093سبتمرب  90واالجتماعي، موقع إضاءات، 

http://cutt.us/cCkZn 
ف اخلمسينيات إىل لفا ف إبراهيم البيومي غامن، األوقاف من لفا  (2)

، متاح عرب الرابط 1092أغسطس  17الستينيات السوداء، إضاءات،  
 http://cutt.us/zbAPBالتايل: 

 إبراهيم البيومي، األوقاف ومعضالت اإلصالح، مرجع سابل. - (3)
 .27ص مرجع سابل، اقتصادًيت الوقف، عطية عبد احلليم،  (4)
إبراهيم البيومي غامن، الوعي بنظام الوقف اإلسالمي، )القاهرة: مركز  (5)

(، سلسلة 1092احلضارة للدراسات السياسية، دار البشري للثقافة والعلوم، 
 .957(، ص 92الوعي احلضاري )

ا لوجودها كحالة هاهتا أن نظام الوقف ميثل هتديدً توجُّ 
عن القاعدة  امعربجأً  اسياسية، ومل تنظر إليه ةعتباره نظامً 

ل يف العريضة من اجملتمع األهلي؛ لذلك قامت ةلتدخُّ 
ارية ل يف إأار ترتيب أو حتوالت إدشؤونه، وجاء هذا التدخُّ 

 وإجراءات تنظيمية نعرض أ ها على النحو التايل:
 اإلدارة املباشرة للدولة على األوقاف: -

 أمرها، تعيني من يتوىلَّ يف تركت احلكومة للواقفني احلل 
ة يف إدارهتا ة األموال الوقفيَّ وحافظت على استقالليَّ 

واستعمال إيراداهتا ألغراضها اليت شرأها الواقف، وفرضت 
ا يف األحوال اليت ني، أمَّ قابة قضا ية من القضاة احملليجأ عليها ر 

ال تعرف فيها ما هي شروط الواقف فإن اجلهة احلكومية 
 .(6) إدارة األموال الوقفيةتتوىلَّ 

 م الدولة يف الوقف حتت الغطاء القانو ي:حتك   -
على أن تكون نظارة  9153لسنة  52القانون  صَّ نَ 

ته، وإن يَّ س ملن يصلُ له من ذرجأ  ،الوقف ملن شرط له الواقف
 50مل يوجد فلوزارة األوقاف، وصدر بعد ذلك حوايل 

 للقانون جعل وزارة األوقاف هي الناظر لألوقاف أي تعدياًل 
 ري شروط الوقف، ومتَّ ياملديرة هلا، وأن يكون هلا احلل يف تغ

مبقتضى القانون جعل األوقاف اخلريية مبثابة أموال عامة 
ن تكون وزارة األوقاف أحل ةلنظر على الوقف؛ للدولة، وأ

ة مطامع يف أموال الوقف، ألهنا كجهة حكومية ليس هلا أيَّ 
 من قبل وهذا يف حالة عدم وجود الواقف أو انظر معنيَّ 

ة ةعتبار هذه األخرية جهة رقابية على اجلهات القضا يَّ 
 ار.ظَّ فات النُّتصرُّ 

 إحكام سيطرة احلكومة على الوقف: -
دارت احلكومة أموال األوقاف ومنعت تولية أي انظر على أ

الوقف غري اإلدارة الرمسية، ومارست اإلدارة احلكومية دورها 
خضعتها أظم الرمسية يف إدارة األموال العامة، و حسب النُّ

قة على فروع ألساليب التفتيش والرقابة السلطوية املطبَّ 
 احلكومة األخرى.

                                                                 
، مرجع سابل،  التطور املؤسسي لقطاع األوقاف مليحة حممد رزق، (6)

 .995-991-999ص ص
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رة األوقاف وأتميمها )كما ووجدت احلكومة فرصة ملصاد 
ةالحتواء )كما يف حالة أو يف حالة إلغاء األوقاف األهلية( 

األوقاف اخلريية(، وذلك عندما زادت النفقات على 
اجلهات الدينية واخلريية وجتاوزت اإليرادات املستخلصة من 

م احلكومة دعًما ا استدعى أن تقدجأ أموال األوقاف، ممَّ 
ة املساجد من امليزانية ة وخباصَّ وقفيَّ لإلنفاق على الوجوه ال

 .(1)العامة نفسها
تنظيم إداري جديد لألوقاف يصدر  ضُ أن كلَّ ومما سبل يتَّ

 عن إرادة أعلى سلطة عهد من عهود احلكم يعربجأ  يف أيجأ 
ون ؤ ل من الناحية اإلدارية يف شللدولة، ويع  هذا أن التدخُّ 

ة يف مصر منذ األوقاف كان سياسة واعية للدولة احلديث
بداًيت تكوينها يف مطلع القرن التاسع عشر، وكان هدف 
هذه السياسة هو السعي لتطويع وإدماج نظام الوقف يف 

، (2)هتاته إىل قوَّ البريوقراأية العامة جلهاز الدولة وإضافة قوَّ 
فاستطاعت  9151وهذا ما جنحت فيه حكومة ثورة يوليو 

ها إىل جزء من لتحكام سيطرهتا على األوقاف وحوَّ إ
ث إدارهتا أو رها أو حتدجأ البريوقراأية احلكومية دون أن تطوجأ 

ة يف الوعي االجتماعي ة أو املعنويَّ يَّ تقوم بتجديد بنيتها املادجأ 
 .(3)العام
 فاعلية نظام الوقف -اثلثًا

ترتبط فاعلية الوقف ةلسياق احمليط به، ومبدى استقالله عن 
المته من عوامل الفساد ومبدى س ،سلطة الدولة من جهة

 اإلداري واألخالقي من جهة أخرى.
 ةٍ يَّ مادجأ  ففي بداية األمر كان نظام الوقف مبثابة قاعدةٍ 

سات العمل األهلي وأنشطته من مؤسَّ  لكثريٍ  ةٍ ومعنويَّ 
ستهان به من املوارد ر قسطًا ال يُ دة، واستطاع أن يوفجأ املتعدجأ 

ة يف تقدمي وخاصَّ  بها النشاط األهلياملالية اليت تطلَّ 
ر لتلك األنشطة اخلدمات االجتماعية، ومن س توفَّ 

                                                                 
 .995-995-995جع السابل، ص ص املر  (1)
إبراهيم البيومي غامن، جتديد الوعي بنظام الوقف اإلسالمي، مرجع  (2)

 .153سابل، ص 
 .952املرجع السابل، ص  (3)

 امرتبطً  وظلَّ  -املايل واإلداري-االستقالل النسيب 
 .(4)عةحلاجاهتا املتنوجأ  ايً بجأ ةجملتمعات احمللية وملَ 

ة اجملتمع أمام الدولة، ولعل وكان هو املصدر األساسي لقوَّ 
كرة فروض الكفاية جعلته أتسيسه من الناحية املعرفية على ف

ع يف اجملتمع، وكان مبثابة د والتنوُّ مصدر الفاعلية والتجدُّ 
ات واحلاجات ة للمجتمع على مجيع اإلشكاليَّ يَّ لاإلجابة العم

ا تسعى الدولة ات اليت تطرأ عليه، لذلك كان هدفً واملستجدَّ 
 المتالكه ووضع قبضتها عليه أو تقليصه.

ة عالية، هي فاة هبا الوقف بفاعليَّ  عوتعترب الفاة اليت متتَّ
ة األوقاف عن  استقالليَّ ة، وتعربجأ ة مع الالمركزيَّ االستقالليَّ 

وأن  بدَّ  ة اليت الة واألخالقيَّ السمات القانونيَّ  إحدى أهمجأ 
ة فتع  عدم وجود إدارة ، أما الالمركزيَّ (5)ز هبا الوقفيتميَّ 

 توقاف، بل كانون مجيع األؤ ة بشدة خمتصَّ ة موحَّ مركزيَّ 
ا على صعيد املمارسة أيضً  تْ دة، وجتلَّ هناك إدارات متعدجأ 
بل  ،ز يف فئة أو مجاعة ما دون أخرىاالجتماعية فلم تاكَّ 

ة بتكويناهتا هنا انتشرت ومشلت النسيج االجتماعي لألمَّ إ
 تْ لَّ ، وققَ (6)النظر عن اجلنس والدين واملكانة املختلفة بغضجأ 

وهي اليت  ،ةة مع املركزيَّ عه ةالستقالليَّ متتُّته يف فاة فاعليَّ 
 فيها ديوان مستقل لألوقاف حيافظ على استقالل كلجأ  ئنشأُ 

ة ولو من خالل ، ولكنه يديرها بصورة مركزيَّ ةوقف على حد
ت األوقاف يف هذه وظلَّ  ،ارظَّ  النُّنياستخدام القضاة يف تعي

 .(7)ةدارة مركزيَّ ة مع خضوعها إلتها اخلاصَّ الفاة هلا ميزانيَّ 
ة، ة يف فاة فقدان االستقالل مع املركزيَّ وتراجعت الفاعليَّ 

ة للدولة تفعل به ما تشاء، ة عامَّ وأصبُ نظام الوقف ملكيَّ 

                                                                 
-522داهي الفاضلي، حتول نظام األوقاف، مرجع سابل، ص ص  (4)
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أي انتهاء فلسفة  ،ة الدولةوأصبحت موارده جزًءا من ميزانيَّ 
فالدولة حتصل على عوا د  ،الوقف مع بقاء مظاهره

اهتا كدخل قومي هلا وخترج يف ميزانيَّ  األوقاف وتقوم إبدخاهلا
 من ميزانيتها لإلنفاق على األغراض املوقوفة، ومن هنا متَّ 

 .(1)قطع العالقة بني الواقف واملوقف عليه
خضاع الوقف وإحلاقه ةلدولة اليت إ متَّ قد وبذلك يكون 

حبيث  ،اعمدت إىل إعادة توجيه هذا النظام وظيفيًّ 
ة عاملة يف خدمة ة والرمزيَّ واملعنويَّ  ةيَّ املادجأ  أصبحت قدراته

وجرت عملية إعادة التوجيه  السياسة العامة للدولة،
وضع مجيع  - و ا: األوىلنيتلنظام الوقف عرب آليَّ  الوظيفي

ة حتت إدارة وزارة األوقاف بعد أن كانت األوقاف اخلرييَّ 
ويل وزير خت -ة، الثانيةة مستقلَّ دار إدارة أهليَّ أغلبها تُ 

ة دون تقييد وقاف سلطة تغيري مصارف األوقاف اخلرييَّ األ
 بشروط.

ة الوقف تقويض استقالليَّ  ة األوىل متَّ نه ةآلليَّ أوهنا جند 
توظيف نظام الوقف  ة الثانية متَّ ساته، وةآلليَّ اخلريي ومؤسَّ 

، وبذلك تكون (2)ةته يف خدمة السياسة العامة احلكوميَّ برمَّ 
اهليمنة على نظام الوقف وحتويله الدولة احلديثة جنحت يف 

الدولة إىل نظام ال  تقصريَ  رُ بقُ ة جَيْ من فاعل مرتبط ةألمَّ 
صل يف نسيج قوي كما يف جدوى منه، عمله غري متَّ

ة الوقف؛ وذلك إبدخاله دت فاعليَّ السابل، فالدولة بدَّ 
اجملتمع وحىت  ساهتا، وجاء هذا اإلدخال ضدَّ ضمن مؤسَّ 

ألهنا بدت يف صورة العاجزة عن تلبية  ،الدولة نفسها ضدَّ 
 ة ألفراد اجملتمع.أبسط اخلدمات االجتماعيَّ 

ات اليت ا سبل ميكن أن نستخلص بعض اإلشكاليَّ وممَّ 
 :، منهاتهمن فاعليَّ  تْ واجهت الوقف وحدَّ 

 نيحيث كان خيضع تعي ،ة وظيفة انظر الوقفإشكاليَّ  -
 نيكونو ال ن قد الذيمن بعده لألوصياء للواقف و اظر فيه النَّ

 ملهمة اختياره.لني مؤهَّ 

                                                                 
 .95املرجع السابل، ص  (1)
نظام الوقف، مرجع سابل، ص ص إبراهيم البيومي غامن، جتديد الوعي ب (2)

993-991. 

ار على ظَّ ة عدم وجود سياسة واضحة حملاسبة النُّإشكاليَّ  -
 الوقف.

مثل  ،ة األكرب هي اإلشكالية النابعة من الدولةاإلشكاليَّ  -
ام يف االستيالء على الوقف سواء لشخص احلاكم رغبة احلكَّ 

غية تثبيت وذلك ب ،أو االستيالء على الوقف لصاحل الدولة
 .دعا م حكمها وإضعاف اجملتمع

ل احلكومي يف وخالصة ما سبل جند أن القوانني والتدخُّ 
ات ساعدت يف ة مجيعها إشكاليَّ اإلدارة والبيئة السياسيَّ 

 .(3)وصول الوقف حلالة الوهن والضعف اليت هو عليها
ع عندما كان يتمتَّ ن الوقف كان فاعاًل إوميكن القول 

ة واالستقالل، وبدأ يضعف وتنحسر فاعليته ةإلرادة احلرَّ 
ة فيه وقامت بتغيري لت السلطة احلكوميَّ وذلك عندما تدخَّ 

نظامه الفقهي وإعادة صياغته عرب سلسلة من القوانني 
 إىل إدماجه يف اجلهاز احلكومي. تْ والتشريعات أدَّ 

 خامتة
الت ُ لنا التحوُّ نستخلص مما سبل بعض النقاط اليت توضجأ 

 :ايلأت على نظام الوقف، وهي على النحو التاليت أر 
ى إىل فرض السيطرة احلكومية على نظام الوقف أدَّ  -

اليت  ،وظا فه وأفقدته أهمَّ  ،ة لهة االجتماعيَّ تقويض الفاعليَّ 
ا يف حتقيل التوازن بني اجملتمع والدولة وبناء لت اترخييًّ متثَّ 

لعالقة مشاك بينهما، وهذه السيطرة جعلت ا عال تعاوين
خذه سنًدا فهي ال تتَّ ،سم ةلصراع يف أغلب الوقتبينهما تتَّ

تها بل تعتقد أن الوقف ينال من مركزيَّ  ،تهاهلا ولفاعليَّ 
وعناصر سيادهتا؛ لذلك سعت للسيطرة عليه، وبذلك 
تكون قد هدمت املبدأ األساسي للعالقة بينها وبينه وهو 

 التعاون والتكامل.
لصادرة لتنظيم الوقف يف حتجيمه خدمت القوانني ااستُ  -

عاين من حالة وهن وجعلته يُ  ،من قدراته وأدواره واحلدجأ 
عطت مساحة للدولة يف إدارة الوقف وتنظيمه أشديدة، و 

ص مساحات الفعل األهلي واستثماره، ويف املقابل تتقلَّ 
 واملدين يف تنظيم الوقف وتفعيله.

                                                                 
 .92نصر عارف، مرجع سابل،  ص  (3)
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 ى الوقفت علالت القانونية واإلدارية اليت أرأالتحوُّ  -
ا كساب نظام الوقف موقًعا وظيفيًّ إت يف هناية األمر إىل أدَّ 

داخل النظام السياسي وخارج النسل االجتماعي الذي 
نه صدقة ينتمي إليه الوقف من األساس، وحتويله من كوْ 

جارية إىل ما يشبه وصية املنافع، وتغيري الصورة الراسخة يف 
أصبحت الصورة املنتشرة أذهان أفراد اجملتمع حول الوقف، و 

 سة فاسدة وال ختضع للشفافية.يف األذهان أن هذه املؤسَّ 
إن ازدهار واحنسار الوقف مل يكن بعيًدا عن الدولة  -

ة، ة أو خارجيَّ ض له من أحداث داخليَّ وسياساهتا وما تتعرَّ 
ة أو عن عدم فرض قيود بريوقراأيَّ  ففاات ازدهاره نتجتْ 

 حضاريجٍ  نه من ممارسة دورٍ مما مكَّ ة عليه، تعقيدات رمسيَّ 
وفاعل يف حتقيل النهضة. واستطاع أن  رٍ ومتطوجأ  حيويجٍ 

يساهم يف بناء النسل االجتماعي العام مبا حيتويه من أنساق 
فرعية اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية، ومأل مساحات 

نتاج مؤثرة يف عال النشاط املدين والعمراين سواء يف اإل
ت أو يف املرافل واألشغال العامة، أو يف التوظيف واخلدما

وإجياد فرص عمل أو رعاية احملتاجني، وأسهم بدرجات 
متفاوتة من القوة والضعف حسب ظروف كل فاة يف 

ل السلطة عن تدخُّ  أتسيس أوضاع وممارسات كانت تغ 
من  احلاكمة يف اجملال االجتماعي العام أو على األقل حتدُّ 

ا فاات احنساره فكانت نتيجة ل. أمَّ ا التدخُّ قدرهتا على هذ
منها: سيطرة وضغط االحتالل على السلطة  ،ة أسبابلعدَّ 

لتعطيل دور الوقف، ومنها أيًضا إصدار قوانني وقرارات 
ضت بعض ممتلكات األوقاف لتقييده أو إللغا ه، كما تعرَّ 

صاب ا جعلها تُ ممَّ  ،يسيلالستيالء وسوء اإلدارة والتس
وعدم التجاوب مع الواقع االجتماعي واالقتصادي  ةلضمور
 والثقايف.

***** 
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 تطور التعليم يف مصر

 (9191-9191حتت االستقالل املنقوص )
 الفلسفة واملضامني

 ()هللا حسان د. حسان عبد
 مقدمة

التعليم أهم وسا ل تشكيل الوعي الوأ  واحلضاري، ميد 
هلوية، ويسهم يف تشكيل األمة بذاكرة اترخيية حنو الااث وا

احلاضر ومعاجلة أزماته، ويستشرف يف ضو ه املستقبل مبا 
خيتزن من أموحات اجملتمع وأشواقه إىل النهضة والتقدم، 
والقارئ لتاريخ اجملتمعات ال ميكنه أن يتجاوز اتريخ التعليم 
فيها وحركته وبنا ه والعوامل اليت أثرت فيه وجدلية تشكيله، 

عتمع ما هو قراءة لتاريخ ذلك اجملتمع إن قراءة تعليم 
 ومسريته.
ركيزة أساسية حلركة الوعي الفكري أب ية  -أيًضا-والتعليم 

الوعي الوأ  والقومي، وهو البعد الذي ينشغل بقضيتني: 
اخلصوصيات الثابتة للثقافة الوأنية )الدين واللغة  -أوهلما

اعي التماسك للنسيج االجتم ةوالتقاليد الر يسية حافظ
-هي قضية البعد العقالين -للمجتمع(، والقضية الثانية

الثابت" يف القضية "ل العنصر  يتحوَّ الابوي الذي يكفل أالَّ 
مينع العقلية القومية من االنفتاح  "مجود"األوىل إىل عامل 

، وال ةلتناول اجلديرةو على منتجات العلم والفكر اجلديدة 
إىل  -منذ الصغر-إىل عامل "تنميط"  حيول كل الناس 

لبة مسلوبة الوعي الشخصي والقدرة كلشيهات متكررة مقوْ أ
 .(1)على ممارسة احلياة حبرية

                                                                 

()  جامعة دمياط. –أستاذ أصول الابية املساعد 

اهليئة املصرية العامة للكتقاب،  :القاهرة)حتديث مصر،  ،سامي خشبة (1)
 .33 ، ص(1007

احلرية، و فالتعليم يف منظومة احلضارة يساوي: الوعي، 
اجملتمع حباجاته  وةلتايل ميدُّ ، داالنفتاح، واإلرادة، والتجدُّ و 

زمات اليت الثقافية والوأنية يف وقت االحتياج التارخيي، واأل
ض هلا اجملتمع يف مسريته التارخيية يكون التعليم هو يتعرَّ 

بوتقة جتمع اهلوية الوأنية حنو مواجهة هذه األزمات 
 وجتاوزها.

وقد وعى االستعمار األورويب للعامل اإلسالمي يف العصر 
احلديث هذه احلقيقة، ومن س استخدم التعليم كعامل من 

رة، من نية على الشعوب املستعمَ عوامل اهليمنة الثقافية والوأ
خالل تبديل النماذج الفكرية واألهداف والغاًيت املرجوة 

وكان حلقة مهمة من حلقات الصراع  ،من مؤسسة التعليم
 الفكري يف هذه البلدان املستعمرة.

برصد وحتليل حالة  -كما يف العنوان-وتنشغل هذه الورقة 
 اترخيها احلديث، التعليم يف مصر يف فاة من أهم الفاات يف

وهي الفاة اليت شهدت عموعة من األحدث والوقا ع 
وما  9191التارخيية منذ االحتالل الربيطاين، وأ ها ثورة 

رت على احلياة االجتماعية ث ووقا ع أثَّ اتالها من أحد
، كما تنشغل الورقة 9151والثقافية والتعليمية، حىت عام 

ث، وأشكال ذلك ل التعليم املصري احلديجبدل تشكُّ 
اجلدل: جدل التعليم واالحتالل، والتعليم والثقافة، والتعليم 

 والتغريب.
فإن هناك عدة منطلقات ر يسة تقوم  ؛ويف ضوء ذلك     

 وهي: ،عليها هذه الورقة
ال ميكن فصل التعليمي عن السياسي بصفة عامة، ويف  -9

 هذه املرحلة التارخيية بصفة خاصة والقيت اتسقمت مبجموعقة
 من التغريات السياسية ذات األبعاد الثقافية واحلضارية.

أن التعلققيم يف جققوهره أداة للتحققرر الققداخلي واخلقققارجي  -1
املعنوي واملادي، ومن س فإن العالقة بني االحتالل والتعليم 
دا ًمققققا مقققققا تكققققون يف حقيقتهقققققا سققققلبية، حقققققىت وإن حقققققاول 

 االحتالل إظهار غري ذلك للمجتمع وأفراده.
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استخدم التعليم   -يف مصر والعامل العريب-االحتالل أن  -5
كقققققأداة للتغيققققققري الثقققققققايف واحلضققققققاري يف حيويققققققة الشققققققعوب 

 لها، ومناذجها الفكرية.ثُ املستعَمرة، ويف أهدافها، ومُ 
س دا ًما لفكرة الصراع حول "التعليم أن االحتالل يؤسجأ  -5

رة من خالل جذب والثقافة الوأنية" يف البلدان املستعمَ 
يف مواجهة الثقافة الوأنية اليت إليه يديولوجيته ئات تؤمن أبف

 تؤمن هبا الشعوب.
احتالاًل  تْ لَّ يف البالد اليت احتقُ  أن صراع التعليم والثقافة -5

ا، هو يف حقيقته شكل من أشكال الصراع احلضاري أجنبيًّ 
 حىت وإن رحل من الناحية الظاهرية. ،مع املُستعمأر

 -يف القرن العشرين-اهيم االستعمار أن التبعية أحد مف -2
 أدواهتا. ل التعليم أحد أهمجأ يشكجأ اليت 

أهم املتغريات السياسية أواًل:  وتنقسم الورقة احلالية إىل:
(، ًثنًيا: 9151-9191)اليت شهدهتا مصر يف الفاة 

التعليم ، ًثلثًا: أهداف االحتالل من التعليم يف مصر
التعليم الوأ  ، رابًعا: هاألجنيب يف مصر: أشكاله وأمناأ

تطور ، خامًسا: املصري )احلديث(: مراحله وأشكاله وتطوره
 التعليم األزهري.

-9191املتغريات السياسية يف الفرتة ) -أواًل 
 ( وأثرها على التعليم9159

، نقطة فارقة يف لفت عناية االحتالل 9191لت ثورة مثَّ 
رافض إىل مكامن قوة الشعب املصري، وهي اإلنسان ال

للظلم واالحتالل واالستغالل، فحاول امتصاص غضب 
ةلتعليم، حىت هتدأ ثورة  االشعب وأبدى اهتماًما شكليًّ 

الشعب على سوء األوضاع االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية. فعمل على إنشاء بعض املدارس وتطوير 

م التعليمي يف هيكل التعليم الكتاتيب، والتغيري يف الُسلَّ 
 املصري.

فربايققققققققر  13تصققققققققريُ  9191ومقققققققن اآلًثر الواقعققققققققة لثقققققققورة 
ن إلغاء احلمايقة علقى مصقر، وإن كقان الذي تضمَّ  ،9111

ضقُق مققن عققدد مقققن ا إال أن ضققرورته تتَّذلققك اإللغققاء شققكليًّ 
ققق ة ةلتعلقققيم كمققققا سقققنتناوهلا الحًققققا، وبققققدء املكاسقققب اخلاصَّ

التفكقري السياسقي لتقققدمي إصقالحات يف عققال التعلقيم كمققا 
نققققد حممققققد فريققققد، وكققققذلك إسققققناد التعلققققيم إىل وزارة ظهققققر ع

 -أيًضا حىت ولو كان من الناحية الشكلية-املعارف املصرية 
إال أنه كان سبًبا يف أرح خطط لإلصالح التعليمي يف هذه 

ات السياسقية يف تلقك املتغقريجأ  الفاة. ونتناول فيما يلقي أهقمَّ 
 .الفاة وأتثرياهتا على التعليم

 والتعليم 9193دستور أ( 
ن ألول مرة رسم مالمُ وتضمَّ  9115صدر دستور 

ا ل يف ذلك مدلواًل سياسيًّ أساسية للتعليم قبل العايل، ومثَّ 
هت ة اجلهود الشعبية وغري الشعبية اليت توجَّ ا لكافَّ مهمًّ 

لإلصالح التعليمي. ةإلضافة إىل املدلول القانوين، حيث 
 املنظمة للتعليم هذا الدستور عدد من القوانني صدر يف ظلجأ 

إشارات  9115بصفة خاصة. وأشار يف ذلك دستور 
: التعليم حر ما مل 97مادة ) :(1)ه كما يليواضحة يف موادجأ 

: تنظيم أمور 93مادة / خيل ةلنظام العام أو يناف اآلداب
 : التعليم األويل91مادة / التعليم العام يكون ةلقانون

عاين يف املكاتب  إلزامي للمصريني من بنني وبنات وهو
 (.العامة

م يف جنليز من التحكُّ مل مينع اإل 9115إن صدور دستور 
 يلمسار التعليم املصري، فمع صدور قانون التعليم األوَّ 

سارت سياسة التعليم بنفس الطريقة اليت رمسها االحتالل 
من حيث التمييز الطبقي بني التعليم اخلاص والتعليم 

حد أشكال االزدواجية يف أي البقاء على أ ،احلكومي
 التعليم املصري وتكريسها حىت مع صدور دستور وأ .

ومقع النشقاط السياسقي امللحققوظ حنقو االسقتقالل الكامققل،  
هتقققا الناعمقققة يف عقققال التعلقققيم كانققت بريطانيقققا تزيقققد مقققن قوَّ 

ةالنتشار يف التعليم األجنيب، وأتسقيس املقدارس األجنبيقة، 
مني يف املدرسة االبتدا ية علجأ وإحكام السيطرة على تعيني امل

واملدارس العالية، والذين غالًبا يكونون من األجانب أو من 
 املوالني هلم.

                                                                 
 :اهرةالق)، 9191ثورة  :يف أعقاب الثورة املصرية ،عبدالرمحن الرافعي (1)

 .535 ص، 9 ، ج(9137، 5 دار املعارف، ط
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 9193التعليم بعد دستور ب( 
اترخًيا حامًسا للتعليم املصري، ففي هذه  9115سنة  تْ لَ ثقَّمَ 

 ت إىل كلجأ ت وزارة املعارف هزة عنيفة امتدَّ حالسنة اجتا
وعه، فبدأت أبنظمة التعليم االبتدا ية مراحل التعليم وفر 

ع يف نشر ا، ويف والثانوية ومناهجها، وبدأت سياسة التوسُّ 
السنة نفسها فتحت اجلامعة املصرية على نظامها اجلديد 

متها احلكومة املصرية، كما عنيت وزارة املعارف بعد أن تسلَّ 
 عت يفإبصالح املدارس العليا اليت مل تلحل ةجلامعة، وتوسَّ 

ه االهتمام يف تلك السنة إرسال البعوث العلمية. كذلك اجتَّ 
 ل جبعل التعليم األويلالدستور، فيما يتعلَّ  إىل تنفيذ نصجأ 

ا، فوضعت الوزارة مشروًعا لتعميم هذا التعليم، للبنيني إلزاميًّ 
 والبنات، ةالشااك مع عالس املديرًيت.

يز بني التعليم يضاف إىل ذلك أن هذا املشروع، زاد يف التمي
هت سياسة االبتدا ي املمتاز، والتعليم الشعيب، كما اجتَّ 

الوزارة، إىل االلتفاف حول عانية التعليم الشعيب، وتوجيه 
اعتمادات التعليم إىل التعليم اخلاص، فقد كانت وزارة 

ع يف التعليم الثانوي واجلامعي املعارف تبذل يف سبيل التوسُّ 
 .(1)ع يف التعليم االبتدا يوسُّ ا تبذل يف التأكثر ممَّ 

 املد الشعيب الثوري ومكاسب تعليميةج( 
وما  -9191الناتج عن ثورة -استطاع املد الشعيب الثوري 

بعدها أن حيصل على بعض املكاسب التعليمية نوردها فيما 
 :(2)يلي

ول خطوة حنو أبحظيت وزارة املعارف  9153يف سنة  -9
واالبتدا ي، فألغت  عليم األويلاخلالف بني الت ةأ قَّ تقريب شُ 

تقدريس اللغقة األجنبيققة مقن مققنهج السقنة األوىل االبتدا يققة، 
 وجعلت تدريسها يبدأ من السنة الثانية.

                                                                 
 )القققاهرة: دراسقات يف تنظقيم التعلقيم مبصقر، ،إمساعيقل حممقود القبقاين (1)

 .101 ، ص(9120املصرية،  النهضة مكتبة
عقامل  :الققاهرة)اتريقخ الابيقة والتعلقيم يف مصقر،  علقي، سعيد إمساعيل (2)

 .591 ، ص(9135الكتب، 

( والتعليم االبتدا ي.. 9150توحيد التعليم اإللزامي ) -1
وأن تكون مدة التعليم اإللزامي ست سنوات يعادل مرحليت 

  ي.رًيض األأفال والتعليم االبتدا
( إلغاء املصروفات الدراسقية مقن 9155قررت الوزارة ) -5

 م االبتدا ي تطبيًقا ملبدأ تكافؤ الفرص.يالتعل
( ألغيقققت اللغقققة األجنبيقققة مقققن السققققنة 9155يف عقققام ) -5

الثانية، فأاتح ذلك للتالميذ يف املدارس األولية أن يلتحقوا  
 م االبتدا ي حىت سن العاشرة.يةلتعل

( أن تكون املرحلة 9152لس األعلى للتعليم )اجمل رَ رَّ كما ققَ 
دون لغة أجنبية، وأن هتيأ للجميع  91 - 2األوىل من سن 

تقدم له مجيع ما  وأن حبيث تكون مرحلة )الشعب( مجيعه
يلزم من وسا ل الابية والتعليم حسب قدرة وميزانية الدولة. 

( أعفي اآلةء وأولياء األمور من نفقات 9151ويف سنة )
( صدر قانون 9159ويف سنة ) ،ب املدرسية والتغذيةالكت
فإن ( ومبقتضى هذا القانون 955م االبتدا ي رقم )يالتعل

يف نظام واحد أألل اندعت مدارس املرحلة األوىل مجيًعا 
 عليه "املدرسة االبتدا ية".

 أهداف التعليم يف سياسات االحتالل -اثنًيا
ن التعليم يف مصر يتناول هذا احملور أهم أغرض االحتالل م

(، وأهدافه، وأتثرياته اليت ما 9151-9191يف الفاة )
يزال التعليم املصري يعاين الكثري منها حىت اآلن، كما 
نبحث يف سياسات االحتالل وموقفه من لغة التعليم، 
ودميقراأية التعليم وتكافؤ الفرص، والنماذج الفكرية للتعليم 

ها يف الواقع االجتماعي االستعمار إىل تصدير  هَ اليت توجَّ 
وميكن  املصري، ودور التعليم يف املشروع التغرييب لالحتالل.

أن نستخلص عدًدا من أهم أغراض االحتالل يف التعليم 
 املصري فيما يلي:

 التمييز الطبقي أ(

تكافؤ الفرص يف التعليم يع  توفري فرص التعليم بشكل 
بصرف النظر  متساٍو بني األفراد حبسب ما تؤهلهم قدراهتم

عن جنسهم )ذكًرا كان أم أنثى(، أو مستواهم الطبقي 
مني نفس املناخ واالجتماعي، وأن يتاح جلميع املتعلجأ 
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التعليمي كي يستمروا يف التعليم وينتقلوا من مرحلة إىل 
 أخرى.

رغم قناعته هبذا املبدأ وتروجيه له -واحلقيقة أن االستعمار 
رة، ى عنه يف البالد املستعمَ غاضَ إال أنه ت -يف أدبياته الابوية

-9191ويف حالة مصر حرص خالل الفاة املذكورة )
( على إعطاء "تعليم حديث" ولكن على نطاق 9151

ضيل لعدد بسيط من األأفال احملظوظني يف التعليم 
 االبتدا ي والثانوي يسري على خطوط أوروبية بغرض تدريب

ني يف بعض نيجأ إعداد موظفني لإلدارة ةحلكومة وبعض الفو 
لية اليت هي عبارة عن  املهن. مع إبقاء عدد من املدارس األوَّ 

نت قلياًل إلعطاء معلومات يف القراءة والكتابة كتاتيب ُحسجأ 
 .(1)واحلساب لعدد من أأفال العامة

جنليزي يف التعليم املصري، سياسة االحتالل اإل لتوقد متثَّ 
د حماوالت ووأْ  يف: حصر التعليم احلديث يف أضيل احلدود،

 النهوض ةلتعليم القدمي، وفرض مصروفات عالية كادتْ 
ن ة، ممَّ ًفا على أبناء أبقة خاصَّ جتعل التعليم فيها وققْ 

 نه مل يكن يُقبل هبا أيُّ إيستطيعون دفع تلك املصروفات، إذ 
ل يان، وصار هدف هذا التعليم هو خلل جتلميذ ةجملَّ 

  .(2)مستعد ألن يرضخ متاًما للسلطة
كان صغار التالميذ يدرسون يف نوعني من املدارس: النوع 
األول: املدارس االبتدا ية يف املناأل احلضرية، والثاين 

لية يف املناأل الريفية، وبرغم تزايد عدد املدارس املدارس األوَّ 
، إال أهنا  9155و  9115لية بدرجة كبرية فيما بني األوَّ 

درجة كبرية من كانت من نوعية فقرية للغاية، وعلى 
االزدحام حبيث كانت البياانت اإلحصا ية الالفتة للنظر 
حول مستوى القيد تعترب بال مغزى من الناحية الكيفية، 

٪ من إمجايل أأفال 30ت املدارس األولية حوايل وقد ضمَّ 
مني يف ٪ من املعلجأ 57املدارس، بينما كان يعمل هبا حنو 

                                                                 
الحقتالل الربيطقاين يف التعلقيم الققومي يف مصققر أثقر ا ،جقرجس سقالمة( 1)

 .32 ، ص(9122األجنلو املصرية،  :القاهرة)(، 9111 -9331)
دار الفكققر  :الققاهرة)دراسقة مقارنققة لتقاريخ الابيققة،  ،عبقد الغق  عبققود (2)

 .522 ، ص(9173العريب، 

٪ 55املدرسني وهي  تلك املرحلة. أما النسبة الباقية من
٪ فقط من األأفال يف 10فكانت تقوم ةلتدريس لنحو 

لية س ةملدرسة األوَّ هذه املرحلة، وعلى هذا كان لدى املدرجأ 
اثنان وأربعون تلميًذا يف املتوسط لكل فصل: يف حني كان 

س ةملدارس االبتدا ية لديه أربعة عشر تلميًذا فقط. املدرجأ 
مون احلاصلون على التعليم ز املعلجأ واألكثر من ذلك أن تركَّ 

األفضل يف القطاع االبتدا ي ةحلضر. وحىت بعد دمج نوعي 
، بقيت املدارس اليت كانت 9159التعليم األساسي بقانون 

، خصوًصا ةلنسبة ءٍ زة بشكل سيجأ لية فيما سبل عهَّ أوَّ 
الطريل مسدوًدا تقريًبا  لدراسة اللغات األجنبية، كما ظلَّ 

 .(3)تها إىل اجلامعةأمام ألب
إن سياسة اإلجنليز إزاء التعليم قامت على أساس إ ال 

وهو -هم إىل نشر التعليم األويل التعليم العايل، وانصرف  ُّ 
مون مبادئ ى فيه املتعلجأ الذي يتلقَّ  -دون املدارس االبتدا ية

له ملراحل تعليمية أساسية للقراءة والكتابة ولكنه ال يؤهجأ 
جنليز على إغالق املدارس العليا اليت عمل اإل أعلى، ومن سَّ 

ع فيها، نشئت يف عهد حممد علي وخلفاؤه وعدم التوسُّ أُ 
وذلك بغرض حرمان أبناء اجملتمع املصري من املعارف 

ي هبا، وتكريس حالة اجلهل ةلعلوم احلديثة، وتبًعا والتحلجأ 
ة، صة للتعليم يف ميزانية الدوللذلك اخنفضت املبالغ املخصَّ 
غت املدارس التجهيزية اليت يف وألغت التعليم اجملاين. كما ألْ 

 غري العاصمة.
لقد أدرك "كرومر" أن التعليم العايل القا م على األساليب 

مني يسري احلديثة كان من نتا جه ظهور قادة من املتعلجأ 
الشعب وراءهم يف كفاحه، فأراد أن مينع حدوث مثل ذلك 

ول "كرومر": "لقد اعتربان أن ضُ ذلك من قيف مصر، ويتَّ
د للتعليم هو الضمان الوحيد ضد قيام توفري مستوى موحَّ 

                                                                 
الطلبققة والسياسقققة يف مصققر، ترمجققة: إكققرام يوسقققف،  ،أمحققد عبققد هللا (3)

 .51 ، ص(9119دار سينا للنشر،  :رةالقاه)
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 ون على إًثرة الشعب ضدَّ لني الذين قد يعميجأ ججو االدمي
 .(1)ام األجانباحلكَّ 

ا بني متييًزا أبقيًّ  سَ وهكذا فإن االستعمار استطاع أن يؤسجأ 
توى على املس-ني سواء من كان له من احلظوظ املصريجأ 

لاللتحاق بنوعية حديثة من التعليم حمدودة  -االقتصادي
هة حنو التعليم يف النطاق وترتبط بغاًيت االحتالل املوجَّ 

ل بطبيعة الريف واحلضر ومستوى مصر، أو فيما يتعلَّ 
مة من انحية، أو من حيث العناية مبراحل اخلدمات املقدَّ 

امعة تعليمية دون أخرى، وكذلك حصر فرص االلتحاق ةجل
نة، كل ذلك كان له امتداداته يف ة معيَّ على مستوًيت أبقيَّ 

قت روابط السيما عندما توثَّ  ،التعليم املصري بعد ذلك
 الدولة ةلرأمسالية العاملية.

 جنليزية لغةً للتعليمإحالل اللغة اإل ب(
 "كرومر"إن أهم املشكالت اليت واجهت التعليم يف رأي 

غراء صريني جيب أن جيد من اإلهي: أن اجليل اجلديد من امل
أو من اإلرغام ما جيعله ميتص الروح احلقيقية للحضارة 

سني ذ من ذلك تكأة وأسرف يف إحضار املدرجأ واختَّ  .األوروبية
 من أوروة للمدارس املصرية.

وليس من شك يف أن أكرب اآلفات اليت أصابت التعليم يف 
 مصر وقت االحتالل هو إسناد وظا ف التدريس إىل

وهكذا عمدت فئة قليلة من اإلجنليز  ،اإلجنليز دون املصريني
إىل أن تفرض  -أألل عليه وصف )مؤقًتا(-حتتل البالد 

تفكريها  ها وأريقةَ ة ماليني لغتَ على أمة تعدادها عدَّ 
 .(2)األجنبية

ا وخطريًا كانت اللغة مدخاًل وعااًل هامًّ   ،ومن انحية أخرى
ن لنفسه ىت يستطيع أن ميكجأ ز االحتالل عليه جهوده حركَّ 

إىل  وكانت وسيلةً  ،ةلتمكني لثقافته وختريب الثقافة العربية
ًقا ذلك هي فرض لغته اإلجنليزية على التعليم املصري، حمقجأ 

نل الروح الوأنية خهو حماولة  -بذلك هدفني: اهلدف األول

                                                                 
 الصقققحافة املصققققرية وموقفهقققا مققققن االحقققتالل األجنققققيب، ،سقققامي عزيققققز (1)

 .179 ص (،9123دار الكاتب العريب للطباعة والنشر،  :القاهرة)
 .177 ص ،املرجع السابل (2)

حماربة الثقافة الفرنسية اليت شعر االحتالل  -املصرية، والثاين
بع اإلجنليز السياسة اتَّ  لذلك فقد ،(3)ني إليهال املصريجأ يمب

التالية من أجل إحالل اللغة اإلجنليزية بداًل من العربية يف 
 :(4)نيمناهج التعليم وثقافة الطالب املصريجأ 

جعل اللغة اإلجنليزية أساسية لدراسة كافة املواد  -9
 إلضعاف ارتباط التالميذ بلغتهم.

هي وحدها الكتب املستوردة من الكتب الدراسية  -1
 إجنلاا.

 استقدام معلمني إجنليز للتدريس يف املدارس املصرية. -5
ومن وجوه مهامجة اللغة العربية وإضعافها يف الواقع املصري 

الدعوة إىل استخدام  ،والتعليمي بصفة خاصة ،بصفة عامة
"العامية" بدياًل عن اللغة الفصحى، "مل يقتصر اهلجوم 

لى اللغة العربية كلغة تعليم أو حماولة زعزعة أركاهنا والنقد ع
ةلدعوة إىل العامية على األجانب واحملتلني فقط، بل سار 

كان منهم   ،يف نفس التيار عدد من املصريني واملتمصرين
أصحاب مناصب كبرية حاولوا من خالهلا أن يقوموا ةلتأثري 

أول هؤالء  الالزم إلنقاذ آرا هم مسايرة لالستعمار وكان من
 .(5)على مبارك ويعقوب أرتني"

- جنليزيةومن وجوه مهامجة اللغة العربية لصاحل اللغة اإل
الدعوة إىل تطوير الكتابة ةلعربية، وتغيري احلروف  -أيًضا

وكانت الصحف أليعة  ،ةلشكل العريب إىل الشكل الالتي 
 تْ ومن أوا ل الصحف اليت تبنَّ الاويج هلذه الدعوة "...

ذه الدعوة )تطوير الكتابة العربية( علة املقتطف ه
إىل اقتباس احلروف  لت يف دعوهتاومتثَّ ( 9372-9151)

الالتينية يف الكتابة العربية عن أريل تصوير اللفظ العريب 
حبروف إفرجنية، مقاحة ترك احلروف العربية وتضع جدواًل 

                                                                 
مرجقع سققابل، اتريقخ الابيققة والتعلقيم يف مصقر،  ي،سقعيد إمساعيقل علق (3)

 . 552ص
 ،: عموعة من الباحثني(يف)تعليم األمة يف قرن،  ي،إمساعيل عل سعيد (4)

مكتبة  :القاهرة)، "أميت يف العامل"عدد خاص من حولية  األمة يف قرن،
 .991 ص ،1 ، ج(1001الشروق الدولية، 

 اتريخ الابية والتعليم يف مصر، مرجع سابل، ص ،سعيد إمساعيل على (5)
551. 
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مع مبيًنا فيه ما يقابل احلروف العربية من حروف إفرجنية 
احلركات العربية من ضمة وفتحة وكسرة... موضحة مميزات 

 .(1)م"ه ةلنهضة والتقدُّ تَ لَ هذا األسلوب يف الكتابة وصأ 
 ارتباط التعليم ابلوظيفة ج( 

ربط االحتالل بني التعليم والوظيفة احلكومية، حبيث يظل 
د ألن املقابل هو الفرد يف حالة من الطاعة وعدم التمرُّ 

وظيفة اليت حصل عليها بعد سنوات من احلرمان من ال
ت حياة املوظفني بصبغة بغإذ اصط ،التعليم "وكان هلذا أثره

أال وهي السعي وراء الوظيفة ال يبغون هبا  ،مادية رخيصة
بداًل.. وهكذا فإن الثورة الفكرية اليت أحدثها األفغاين ومحل 
مشعلها تالميذه من بعده أأفأها اإلجنليز بطريقتهم يف 

 .(2)افة والابية"الثق
بت على ارتباط التعليم بغاية ومن أهم اآلًثر الابوية اليت ترتَّ 

 نية املشتغلالوظيفة: املركزية الشديدة يف التعليم، فأصبُ كافَّ 
م فيها من مصدر التحكُّ  يف الوزارة عبارة عن آالت يتمُّ 

رات واحد هو ديوان الوزارة، كذلك اعتماد املناهج واملقرَّ 
انب املعريف فقط الذي يكون عن أريل احلفظ على اجل

واالستظهار، وتراجع الفهم واإلدراك والتطبيل العملي، يف 
مقابل التسابل للنجاح يف االختبارات هبذه األساليب 
السابقة، ةإلضافة إىل عدم مالءمة التعليم للفروق الفردية 
للطبيعة اإلنسانية للتالميذ وتكريس السلبية كقيمة أحادية 

العملية التعليمية عن أريل جعل التلميذ يقوم بدور  يف
ي( دا ًما، وعزلة املدرسة والتعليم مجلة واحد هو دور )املتلقجأ 

عن البيئة وحاجات اجملتمع االقتصادية )التجارية، والزراعية، 
والصناعية(، وةلتايل ضعف مسا ة التعليم يف التنمية يف 

 هذه اجملاالت.
 التغريب الثقايفد( 
سيما يف التعليم منذ عهد  م االحتالل حضوره الثقايف الدع

"كرومر" خاصة، وهو الذي لقيت مشروعاته "التغريبية" 

                                                                 
مرجقع  صرية وموقفها من االحقتالل األجنقيب،الصحافة امل ،سامي عزيز (1)

 . 139 سابل، ص
 .171 ، صالسابلرجع امل (2)

تطبيًقا واسًعا يف اإلدارة املصرية ترحيًبا واسًعا  تْ قَ بجأ اليت أُ 
من األحزاب املصرية وخاصة )حزب األمة(، س  لدى عددٍ 

 )حزب الوفد( وحزب )األحرار الدستوريني(.
 ال ودعتْ ا دعمت هذا احلضور الثقايف األورويب الفعَّ كم

ت تعليمها إليه حبماسة منقطعة النظري تلك العناصر اليت تلقَّ 
من أمثال: أه حسني،  ،يف الغرب، وبريطانيا وفرنسا خاصة

عبد الرازق، وإىل  يوعل ،وحممود عزمي ،ومنصور فهمي
أو  ني املصرينيجانب أولئك عموعة من الكتاب املسيحيجأ 

من أمثال: شبلي مشيل  ،املهاجرين من بالد الشام
( 9153-9337( وسالمة موسى )9350-9197)

(. وكذلك شخصيات 9111-9375وفرح أنطون )
صحفية أمثال: أمحد لطفي السيد وعدد من الصحف على 

و"اجمللة ، و"السياسة" وعلة "العصور" ،رأسها "اجلريدة"
ةجلامعة املصرية اليت  اجلديدة" ةإلضافة إىل كلية اآلداب 

ت تعليمها كانت منربًا منذ إنشا ها هلذه الفئات اليت تلقَّ 
 .(3)يف الغرب

 االزدواجية التعليميةه( 
ترجع حالة االزدواجية يف التعليم إىل عهد حممد علي 

حاجات اجليش من  دَّ ( الذي أراد سَ 9305-9351)
زهر على هرة من خالل التعليم احلديث، اترًكا األاالكوادر امل

حالته املوروثة ودون تطوير، ومن س أصبُ يف مصر نوعني 
لُ التعليم التقليدي املوروث أو ما اصطُ  -األول :من التعليم

على ما حتمله كلمة - "التعليم الدي "على تسميته الحًقا 
 "التعليم احلديث" -الثاينو  -الدين حبمولة ثقافية قروسطية

لتعليم واملواد التدريسية م اعلى النمط األورويب يف سلَّ 
والدرجات التعليمية. وقد عمل االحتالل على تعزيز هذه 

ه من ياالزدواجية مبهامجة التعليم الدي  وعزل أفراده وخرجي
 م الوظا ف اإلدارية.سلَّ 

                                                                 
أسقس التققدم عنقد مفكقري اإلسقالم يف العقامل العققريب  ،فهمقي جقدعان (3)

 ، ص(9130املؤسسقة العربيقة للدراسقات والنشقر،  :بقريوت)احلقديث، 
511. 
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إن تعزيز االحتالل لالزدواجية ساعد بدوره على تكوين 
الجتاه، ال زتني متباينتني يف الثقافة وامليول واأبقتني متميَّ 

 يجأ تكاد إحدا ا تؤمن ةألخرى أو تقوم ةلتفاهم اجلدجأ 
األجنبية اليت جنحت  املدارسَ  ع االستعمارُ معها، كما شجَّ 

رستقراأية يف ثقافتها سم ةأللل أبقة ًثلثة تتَّختيف أن 
فلم تستطع أن تلتقي مع أي أبقة من  ،األجنبية عن البالد

والقيم املوروثة والااث الطبقتني السالفتني يف الثقافة 
 .(1)املشاك

ر االحتالل من شكل االزدواجية يف التعليم كما يف وأوَّ 
ل االحتالل جذور حيث عمَّ  ازدواجية لغة التعليم "...

االزدواجية يف النظام التعليمي بقصد خلل متييز أبقي عن 
إحالل اللغة االجنليزية حمل اللغة الغربية  -أوهلما :أريقني

غة التدريس يف املرحلتني: االبتدا ية والثانوية، وجعلها ل
بينهما وبني التعليم الشعيب يف الكتاتيب.  ةأ قَّ قصد إبعاد الشُّ ب

ل جبعل التعليم يف املرحلتني مبصروفات ال يتحمَّ  -وًثنيهما
ها إال املوسرون القادرون من أبناء الشعب، مما مينع غري دفعَ 

ر االحتالل على تالميذ فقد قرَّ  ،القادرين من الدخول فيها
املدارس االبتدا ية مصروفات عالية كادت جتعل التعليم فيها 

ن يستطيعون دفع تلك ة ممَّ ا على أبناء أبقة خاصَّ فً وق
 .(2)املصروفات"

خت يف التعليم املصري ومن أشكال االزدواجيات اليت ترسَّ 
)التعليم الدي  / التعليم  االحتالل يف هذه الفاة: يف ظلجأ 

/ التعليم اخلاص(، )التعليم  حلديث(، )التعليم احلكوميا
/ التعليم األجنيب(، )الكتاتيب / املكاتب األهلية(،  الوأ 

)األزهر / اجلامعة املصرية(، )املدرسة اإللزامية / املدرسة 
 لية / املدرسة االبتدا ية(.األوَّ 
 إمهال تعليم اهلوية )التاريخ(و( 

لتعليم كأداة للتغريب، وإضعاف استمراًرا حلالة استخدام ا
دور التعليم كحلقة وصل بني اإلنسان املصري وبني عناصر 

                                                                 
لقققومي، مرجققع أثققر االحققتالل الربيطققاين يف التعلققيم ا ،جقرجس سققالمة( 1)

 .11 سابل، ص
 .37 ص السابل،رجع امل (2)

- ويته الثقافية، "أُ ل تدريس التاريخ العريب واإلسالميهُ 
ا، وكان جيمل كله يف موضوع إ ااًل اتمًّ  -االحتالل يف ظلجأ 

واحد من موضوعات منهج مزدحم يشتمل تسعة 
اتريخ العصور الوسطى يف  موضوعات أو يذكر على هامش

أوروة، وغاية ما وصل إليه اتريخ العرب أنه انفرد مبنهج 
ني واتريخ مستقل يف السنة الثانية مضاًفا إليه اتريخ العثمانيجأ 

عصر النهضة األوروبية والكشوف اجلغرافية يف منهج سنة 
ني كما يف منهج سنة بدون اتريخ العثمانيجأ  رَ رجأ س ققُ  ،9115
التاريخ األورويب غالًبا على املنهج، فلم  وظلَّ ، 9155

إال  (وهو اتريخ مصر احلديث)ص للتاريخ القومي خيصَّ 
( 9115نصف املقرر، إذ أضيف إليه يف نفس املقرر )

م النفوذ األورويب، أي اتريخ االستعمار اإلجنليزي اتريخ تقدُّ 
سااليا وأفريقيا، واتريخ االستعمار الفرنسي، واالستعمار أيف 

الروسي، واتريخ الوالًيت املتحدة، وجعل هذا املقرر يف 
 .(3)السنة اخلامسة من قسم اآلداب"

وقد انعكس ذلك على عال البحث الابوي، حيث 
اعتمدت الدراسات الابوية يف هذه الفاة على ترديد أفكار 

جتاهل األصول الفكرية اإلسالمية يف التأسيس  الغرب ومتَّ 
يف   ٍل ا كان الااث الابوي غري متناوَ "ومل ،للتعليم احلديث
أن يكون االجتاه إىل منحى  بد كان وال  ،نيكتاةت الغربيجأ 

الدراسات الغربية، فقد أخذ الابويون املصريون الفكرة 
 ى يف النهاية إىل تناقضٍ ا أدَّ األوروبية والفكرة األمريكية، ممَّ 

 ٍُ  تْ دَ يف تكوين الشخصية املصرية املسلمة، واليت غَ  واض
عة بني العصرية والثقافة احمللية اإلسالمية، واليت ال متوزجأ 

تعارض االنفتاح الثقايف واالستفادة من اخلربات األخرى يف 
اجملاالت املختلفة، ولكن بشرط أن تندمج يف اجلسم الثقايف 

 .(4)ةلألمَّ 

                                                                 
 ع سققابل، صجققاتريققخ الابيققة والتعلققيم يف مصققر، مر  ،سقعيد إمساعيققل (3)

115. 
أصققول الفكقر الابقوي احلقديث بقني االجتققاه  ،علقى خليقل أبقو العينقني (4)

 ، ص(9132دار الفكر العريب، )القاهرة: واالجتاه التغرييب،  اإلسالمي
152. 
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 التعليم األجنيب -اثلثًا
تعلل ي -األول :نتناول التعليم األجنيب من خالل مستويني

أجنبية ول جامعة يتعلَّل أب -ةملدارس األجنبية، والثاين
 س يف مصر وهي اجلامعة األمريكية.تتأسَّ 

 املدارس األجنبيةأ( 
مثل التعليم األجنيب نقطة مهمة يف خارأة التعليم يف تلك 
الفاة، ويرجع اتريخ املدارس األجنبية إىل عهد حممد على، 

مدارس  -عني: األولوكانت تتكون يف ذلك الوقت من نو 
مدارس البعثات  -اليات والطوا ف األجنبية، والثايناجل

حيث أنشئت مدرسة  ،الدينية )اإلرساليات التبشريية(
(، 9350سرا يليتان )إ( ومدرستان 9313أرمينية )

وقامت اجلالية اليواننية يف اإلسكندرية  ،ومدرستان يواننيتان
 أنشئت. كما ساهتا التعليمية بشكل كبريبتوسيع مؤسَّ 

 – 9352الفرنسية )اجلالية مدارس للجالية اإليطالية و 
 .(1)(. ومدرسة إسرا يلية تلمودية جديدة9321

وفيما يتعلل مبدارس اإلرساليات التبشريية كانت هناك 
املدارس التالية: مدرسة الراعي الصاحل للبنات يف القاهرة 

ني وفتيات ي(، ومدرسة اللعازر 9352 – 9355)
ومدرسة جديدة للفرير ةلقاهرة  ،(9357) اإلحسان

(، 9355( ومدرسة الراعي الصاحل ببورسعيد )9355)
( 9351ت يف القاهرة )كانياالفرنسيس توبيت األخوا

وعشر مدارس للفرنسيسكان ةلوجه القبلي والبحري من قنا 
( وغريها من املدارس 9325 – 9355حىت بور سعيد  )

( 9151-9191ن )على ذات النحو. وخالل الفاة م
 :(2)اكتمل شكل املدارس األجنبية يف األنواع التالية

 مدارس اإلرساليات التبشريية.  -9
 مدارس اجلاليات األجنبية.  -1

                                                                 
ة العامة للكتاب، ياهليئة املصر  :القاهرة)هنضة مصر،  ،ور عبد امللكأن (1)

كان مما يطلل على ما هو يهودي يف مصر ساعتها و. 925 ص ،(9135
 وصف "إسرا يلي".

اتريخ التعليم األجنيب يف مصر يف القرنني التاسع عشر جرجس سالمة،  (2)
 والعلقققققوم دابواآللرعايققققة الفنقققققون  علقققققىاجمللققققس األ)الققققققاهرة: والعشققققرين، 
 .23 ص (،9125، االجتماعية

 مدارس الطوا ف غري املسلمة )اليهودية واملسيحية(. -5
املدارس األجنبية اخلاصة اليت يدخلها )أبناء الصفوة من  -5

 املصريني(.
املدارس األجنبية يف أثرها على اهلوية اليت كان  لت خطورةمتثَّ 

النمقققوذج  -األول :نْي حيقققدوها الصقققراع بقققني منقققوذجني فكقققريقَّ 
النمقققوذج الغققريب الوافققد مقققع  -االعتقققادي املققوروث، والثققاين

أن املدارس األجنبية كانت يف خدمة  االستعمار، وال شكَّ 
 النموذج الوافد وخدمة االستعمار ذاته.

ة يف وضع املدارس األجنبية أهنا كانت حرَّ  ومن وجوه خطورة
 نرات القققيت تققققوم بتدريسقققها للطقققالب، دو مناهجهققا واملققققرَّ 

ت املدارس "لقد ظلَّ  ،راتوجود معايري أو ضوابط هلذه املقرَّ 
ة يف مناهجها وكتبها واملواد اليت تدرسها، ولقد األجنبية حرَّ 

لوحظ أن بعض الكتب الدراسية القيت تفرضقها بعقض هقذه 
ملدارس موضوعة بطريقة ال تتمشى مع االجتاهات الوأنية ا

املصرية..، فكانت هذه الكتب تبث الفرقة بني أبناء الوأن 
ققق رين، وتقققدرس اترخيهقققم د االسقققتعمار واملسقققتعمأ الواحقققد ومتججأ

قهم دهم ويضع بني يدي الطالب صورة عن تفوُّ بشكل ميججأ 
ريقققققخ مصقققققر ، هقققققذا مققققع إغفقققققال اتواألديبجأ  والعلمقققققيجأ  يجأ املققققادجأ 

وحضارة الوأن العريب، ومن س كان خرجيو هذه املدارس أو 
يف  ،معظمهم ال يعرفون عن اتريخ بالدهم وجغرافيتها شيًئا

الوققت القذي يعرفققون فيقه تفاصققيل كافيقة عققن اتريقخ الدولققة 
اليت تتبعها املدرسة، كما أ لت هذه املدارس تدريس اللغة 

 .(3)العربية"
للمققدارس األجنبيققة غيققاب اإلشقققراف ا أاتح هققذا الققدور وممَّقق

حىت يف  -يف ضوء بنود االمتيازات األجنبية-الوأ  عليها 
الثقافة  ن هلذه املدارس أن تشلَّ ، ما مكَّ 9115ظل دستور 

 من نْي  من انحية، ونصفني ثقافيقَّ نْي املصرية إىل نصفني أبقيقَّ 
انحيقة أخقرى، حيقث كقان ال يقدخل هقذه املقدارس إال أبنقاء 

لققون نفقاهتقققا، وهقققم يف نفقققس لغنيقققة القققذين يتحمَّ الطبقققات ا

                                                                 
شبل بدران، الابية والتبعيقة يف مصقر: دراسقة يف التعلقيم األجنقيب، علقة (3)

، الققققاهرة، رابطقققة الابيققققة 9135(، مقققايو 5الابيقققة املعاصقققرة، العقققدد )
 .51احلديثة، ص
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الوقت الذين يتولون الوظا ف يف اجلهاز اإلداري حتت عني 
الثقافة اإلسالمية  االستعمار، ةإلضافة إىل غياب اتم ملوادجأ 

 يف هذه املدارس.
ًثًرا آويف ضقوء ذلقك اسققتطاعت املقدارس األجنبيقة أن تققاك 

ميع جوانبه، فقد  وبصمات واضحة على اجملتمع املصري جب
يف أن  ئكان لعدم إشراف الدولة على هذا التعليم أثره السي

تاك الفرصة للمدارس األجنبية أن تقوم مبا تريده من رعاية 
للتالميققذ وتوجيقققه لفكققرهم وفقققل مقققا يرغققب أصقققحاب هقققذه 
املدارس، ومن هنا جند الكتب املستخدمة يف هذه املدارس 

 .(1)عة هلا املدرسةابتحاملة مصوًرا لتمجيد الدولة ال
م خقققققدمات ومققققع أن هققققذه املقققققدارس األجنبيققققة كانقققققت تقققققدجأ 

لألجانقب واملصقريني القققادرين علقى االلتحققاق هبقا، إال أهنققا  
صققل بثقافتهققا األجنبيقققة كانققت تنحققو يف براعهققا منحققى يتَّ

وقومية الدولة التابعة هلا، كما أن مدارس اإلرساليات نشأت 
ار القدين، حيققث كققان ألغقراض تعليميققة وثقافيقة، حتققت سققت

 ةالمتيقققازات  ومسققتظالًّ التعلققيم األجنقققيب يف مصققر مسقققتقالًّ 
غري حافل ةلدولة وال خاضع هلا ولسلطاهنا، وال  ،األجنبية
إال بنشقر  ىل حاجات الشعب وأغراضه، وال مع جٍ إ ملتفٍت 

ثقافققة الققبالد الققيت جققاء منهققا والققدعوة هلققا مققن خققالل نشققر 
كانقققت هتقققدف إىل تقييقققد مصقققر   أيديولوجيققة الرأمساليقققة القققيت

 .(2)ةلنظام الرأمسايل
 ةلنظام الرأمسايل بط مصر اقتصادًيًّ ر كما حاول االستعمار 

رة به، الذي يعمل على الاويج له وربط الدول املستعمَ 
وهتيئة التعليم األجنيب وتوظيفه لصاحل الربانمج الرأمسايل، 

األعمال ونظًرا الحتكار الرأمسالية األجنبية للكثري من 
ى هذا إىل ازدًيد الطلب على خرجيي التجارية، فقد أدَّ 

 املدارس األجنبية واإلعراض عن خرجيي املدارس املصرية.
وقد بلغ عدد الطالب ةملدارس األجنبية يف مصر يف التعليم 

( مقن إمجقايل 55532) 9151/9155االبتدا ي يف عام 

                                                                 
 صمرجقع سققابل، اتريقخ التعلققيم األجنقيب يف مصققر، ، جقرجس سققالمة (1)

959. 
 .59بدران، مرجع سابل، ص شبل (2)

 مقن إمجقايل( 90751)، وةلتعليم الثانوي (9551315)
من إمجايل ( 5555)فنية الهنية و املدارس ةمل، و (55111)
مققققققققققققن إمجققققققققققققايل  (591)وةلتعلقققققققققققيم العققققققققققققايل  (،55375)
(91511)(3). 

 اجلامعة األمريكية يف القاهرةب( 
ست اجلامعة األمريكية ةلقاهرة مبوجب موافقة سلطات أتسَّ 

 5االحتالل الربيطاين، وبدأت اجلامعة تفتُ أبواهبا يف 
هي كلية اآلداب  ،بكلية واحدة فقط 9110أكتوبر 

والعلوم برائسة القس ريفرنيد جون ماكلوركني راعي الكنسية 
ة جلان داخلية، منها تشكيل عدَّ  ومتَّ  املشيخية املتحدة...

ع ا وضجلنة لشؤون التعليم، وجلنة مالية، وجلنة متابعة األ
والتبشريية للجامعة، هذه اللجنة تتابع أوضاع  ةالديني
ني يف اجلامعة يف اجلانب الدي ، كما تتابع دور العامل

اجلامعة يف نشر التعاليم املسيحية بني الطالب ويف اجملتمع 
 .(4)احمليط ةجلامعة

وتعترب اجلامعة األمريكية ةكورة التعليم األجنيب اجلامعي يف 
ا يف توجيه الفكر الابوي املصري، مصر، ولعبت دوًرا مهمًّ 
هققة، والقققيت ت الابويقققة احلديثققة املوجَّ ورعايققة ترمجققات الكتققاة

تعتمققد يف مضقققموهنا املعقققريف علققى نظقققرًيت وأصقققول الفكقققر 
الابوي الغريب مثل النظرية السلوكية، وأفكار جقون ديقوي، 

ا كقققان لقققه أكققرب األثقققر يف توجيقققه نظقققر الدارسقققني وغريهققا ممَّققق
انعكاسقاته  تر هبذا الفكر، والذي ظهر والباحثني إىل التأثُّ 

 التعليم املصري. يف ميدان
ل بققدروها ومقن انحيققة أخققرى تقققوم رؤيقة اجلامعققة فيمققا يتعلَّقق

ة ميقققادين فكريققققة واجتماعيقققة هققققي: بشقققكل ر يسقققي يف عققققدَّ 
صناعة قادة اجملتمع، وزًيدة نفوذ الفكقر القذي يرتكقز علقى 

 .(5)ة أبقات اجملتمعاحلداثة والقيم املسيحية يف كافَّ 

                                                                 
 .905 تعليم األمة يف قرن، مرجع سابل، ص ي،سعيد إمساعيل عل (3)
دار الكتققب )القققاهرة: اجلامعققة األمريكيققة يف القققاهرة،  ،عمقاد حسققني (4)

 .25 ص (،1003والوًث ل القومية، 
 .23 صاملرجع السابل،  (5)
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متويلهققا مقن اجمللققس أمقا عقن متويققل هقذه اجلامعققة فكقان يقتم 
ا ال وقد استطاع ر يس اجلامعة أن حيقجأ  ،العاملي للتبشري حتاًد

سقققققات التبشقققققريية اإلجنيليقققققة مبختلقققققف كنا سققققققها بقققققني املؤسَّ 
" وكان ذلك رعلس تبشري مص" يَ وجنسياهتا يف مصر، مسُجأ 

. وهقذا يوضقُق القدور الققذي ميكقن أن تلعبققه (1)9111عقام 
ها الثققققايف داخققققل اجملتمققققع ل بققققدور هقققذه اجلامعققققة فيمقققا يتعلَّقققق

 ة الدينية التبشريية.املصري، وعملها حتت هذه املظلَّ 
الدراسققققات  دجأ مل يققققف نشققققاط اجلامعققققة األمريكيقققة عنققققد َحقققق

مققت العديقققد مقققن النظاميققة ملقققنُ شققهادات دراسقققية، بقققل نظَّ 
األنشقطة القيت أفسقحت اجملقال لعقدد غقري قليقل مقن املثقفققني 

غفري من اجلمهور،  لكمجٍ والعلماء يف مصر، وفتحت أبواهبا 
 9155/9152ويكفي مثااًل لذلك أن ندرك أنه يف العام 

، شخًصقققا 555حماضقققرة عامقققة، حضقققرها  11 األقيققت فيهققق
 92، وعرضققت اشخًصق 91حماضقرة خاصقة حضقرها  92و

فيلًمقققا خاًصقققا  15، وشخًصقققا 151 اا حضقققرهفيلًمققا ثقافيًّققق
أفققققققالم خاصقققققققة  2، وشخًصقققققققا 539 اةألأفققققققال، حضققققققره

 .(2)شخًصا 257 حضرها ةخلرجيني
 :املنهج الدراسي والثقايف للجامعة 

كانقت كليقة اآلداب والعلققوم االجتماعيقة أول الكليققات يف 
وفيمقققا  ،أتسسقققت كليققة الابيققة 9112س يف عققام  ،اجلامعققة

 يتعلل بربانمج اجلامعة التعليمي فكانت كالتايل:
 م اللغققة اإلجنليزيقققة ًثبتققة، جبقققوار اللغقققةتعلُّ لقققسققاعات  2 -9

 ساعات(. 5العربية )
ة ثبات مادة األخالق يف السنوات األربع للجامعة وكافَّ  -1

أقسقام الكليققة بعققد ذلققك، أمققا موضققوعات مققادة األخققالق 
 :(3)فجاءت موزعة على الفرق األربعة كما يلي

الفرققققة األوىل: مقدمققققة لدراسققققة اإلجنيققققل   دراسققققات يف  -
د يف الكتقاب اتريقخ األنبيقاء مقن آدم حقىت احلقواريني كمقا ور 

 املقدس.

                                                                 
 .70 ص املرجع السابل، (1)
 .901 صمرجع سابل، م األمة يف قرن، يتعل ،سعيد إمساعيل علي (2)
 .35 ص، مرجع سابل، اجلامعة األمريكية يف القاهرة ،عماد حسني (3)

 الفرقة الثانية:  حياة وتعاليم املسيُ. -
 الفرقة الثالثة: ازدهار وتوسع املسيحية واإلسالم. -
 الفرقة الرابعة: مشكالت اإلميان والقيادة. -

وقد وضعت اجلامعة نظاًما صارًما لاللتحاق هبا لتضمن أن 
ن أبناء الصفوة يف اجملتمع هم أالهبا، وذلك علقى أسقاس أ

اجملتمقع املصقري يتبقع قادتقه، وهقؤالء األبنقاء هقم ققادة الغقد.  
ًصققا يف ت اجلامعقة األمريكيقة إليهقا معهقًدا متخصجأ كمقا ضقمَّ 

ا إىل مدرسقة ل هقذا املعهقد تقدرجييًّ رين، وققد حتقوَّ إعداد املبشجأ 
ون املنطقة ؤ إلعداد رجال السلك الدبلوماسي واخلرباء يف ش

 .(4)للبالد الغربية
 ساهتااجلامعة األمريكية "كلية الابية" إىل مؤسَّ  أضافت أيًضا

مققني ، وهققو قسققم خققاص إلعققداد املعلجأ كمققا سققبقت اإلشققارة
األول مققن نوعققه يف  دُّ َعققأألققت عليققه كليققة الابيققة، القذي يقُ 

املنطققة العربيققة والشققرق األوسققط، وإن كققان الواقققع الفعلققي 
ة ينطققل أبهنققا مل تكقققن كليققة ةملعققىن احلقيققققي، ولكققن اجلامعققق

ميهققا علقققى أقنعققت وزارة املعققارف أبن إبمكاهنققا تققدريب معلجأ 
نظققرًيت الابيقققة احلديثققة مقققن خقققالل هققذه الكليقققة، وكقققذلك 
أصدرت علة "الابية احلديثة" اليت عرضت أحدث نظرًيت 

ال يف نقل أفكار الابية يف الغرب، وهو ما كان له أتثري فعَّ 
لققه أثقققره يف صقققني يف وزارة املعققارف، وكقققان اجلامعققة للمتخصجأ 

 .(5)صياغة اجتاهات التعليم يف مصر بعد ذلك
 :التعليم الوطين املصري -ارابعً 

ر أشكال التعليم املصري )من نرصد يف هذا احملور تطوُّ 
-9191م التعليم( اليت استقرت يف الفاة )حيث سلَّ 

(، من خالل رصدان ألمناط التعليم قبل العايل، 9151
امعة املصرية، س أحوال التعليم والتعليم العايل، وأتسيس اجل

 ات احلادثة يف هذه الفاة.ره ةملتغريجأ األزهري وأتثُّ 
 أمناط التعليم قبل العايلأ( 

نقصد ةلتعليم قبل العايل، أمناط املدارس اليت يراتدها 
ت اجلامعة التلميذ قبل املدارس العالية، أي املدارس اليت حلَّ 

                                                                 
 .15 صاملرجع السابل،  (4)
 .15 صاملرجع السابل،  (5)
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 التعليم قبل مكاهنا بعد ذلك، وكانت على مستويني
الثانوي، والتعليم الثانوي، ونشري فيما يلي إىل أهم أمناط 

 :(1)املدرسة املصرية قبل التعليم الثانوي، وهي كما يلي
لية: وقد خصصت ةجملانية أبًقا لنص املدارس األوَّ  -9

، ال ألهنا شعبية، ولكن ألن أريقها مغلل 9115دستور 
. وهي خمصصة ألبناء ال يوصل ملا بعده من مراحل التعليم

دخلها التلميذ وأمضي فيها سنوات من عمره ذا الفقراء، وإ
ي ر التحاقه ةملدرسة الثانوية ألهنا ليست الطريل املؤدجأ يتعذَّ 

 إليها.
التعليم اإللزامي: وغرضه الر يس حمو أمية الطفل  -1

ب منها وإعداده ملواجهة احلياة العملية بتعليمه حرفة يتكسَّ 
حياته، وهذا النمط من التعليم هو أسوأ أنواع يف مستقبل 

يلتحقون كانوا الشعب  أبناء ها، مع أن غالبية أالتعليم وأرد
 به.
التعليم االبتدا ي: وهو أرقى أنواع املدارس يف هذه  -5

املرحلة، من حيث العناية واالهتمام واعتباره وسيلة ملا بعده 
ستطيع من مراحل التعليم، إال أنه كان مبصروفات ال ت

وكان يشاط  ،االلتحاق به إال الطبقة امليسورة من اجملتمع
إمتام الدراسة مبرحلة  -9113كما نص قانون - اأيضً 

رًيض األأفال، أو اجتياز امتحاانت القبول يف مبادئ 
 اللغة العربية واخلط واحلساب.

كما يف مدارس   ،التعليم األهلي: الذي أنشأه األهايل -5
 واجلمعيات اخلريية.اجلمعيات األهلية، 

ل والققذي حتققوَّ  ،التعلقيم الشققعيب: وهققو تعلققيم الكتاتيققب -5
عرف ةملكاتب األولية حتت إشراف عالس ما منه إىل  عددٌ 

 املديرًيت.
ليقققة إىل نظقققام التعلقققيم اإللزامققققي ت املدرسقققة األوَّ وققققد انضقققمَّ 

. وققد نقص الققانون علقى 9155لسقنة  52مبوجب قانون 
يفقرض علققى مجيقع األأفقال، مقن بنققني أن التعلقيم اإللزامقي 

                                                                 
التعليم االبتدا ي يف مصر احلديثة والشخصية املصرية،  ،خليل يعل (1)

 :القاهرة)دا ي وتطبيقاته، فلسفة التعليم االبت ،: عموعة من املؤلفني(يف)
 .520، ص (9131 دار الفكر العريب،

، وأن الدراسققققة بقققه نصققققف يققققوم، 91-7وبنقققات مققققن سقققن 
 تْ َلققُحوجأ  9155والدراسققة عشققرة أشققهر يف العققام. ويف عققام 

بعقض )املكاتققب العامققة( إىل نظقام اليققوم الكامققل وأتيحققت 
الفرصقققة أمقققام التالميققققذ والتلميقققذات، لكققققي يلتحققققوا هبققققذه 

ملن يريد مقنهم االلتحقاق ر املكاتب من اخلامسة حىت يتيسَّ 
 ةملدرسة االبتدا ية.

الواضُ اخللط الشديد يف هذه املرحلة والتداخل من و 
من التعليم، والفروق كما هي  واحدٍ  زم جٍ  د لنمطٍ املتعدجأ 

كانت لتضييل الوصول إىل اجلامعة الذي كان   ،واضحة
، وكذلك حماولة تقنني ()التعليم الثانوي هو املعرب الوحيد هلا

قراأية و لكتاتيب هبدف وضعها حتت إأار املركزية والبري ا
 اجلديدة.

لذلك ظهرت الرغبة يف هناية هذه الفاة يف توحيد أمناط 
التعليم قبل الثانوي يف منط واحد هو التعليم االبتدا ي، 

توحيد التعليم اإللزامي واالبتدا ي  رَ تقرَّ  9150"ففي عام 
ى خطوات، وذلك على ا وعلعلى أن يتم تنفيذ ذلك تدرجييًّ 

أساس أن تكون الدراسة يف الفرق األربع األوىل من التعليم 
اإللزامي معادلة للدراسة يف السنوات األوىل والثانية والثالثة، 
برًيض األأفال، وأيًضا األوىل والثانية من املدارس 
االبتدا ية، وجيوز لكل أفل من أأفال التعليم اإللزامي أن 

ابقة، مينُ املتفوقون فيه اجملانية ةملدارس م المتحان مسيتقدَّ 
االبتدا ية، وحيل هلم االلتحاق ةملدرسة الثانوية بعد الثالثة 

 .(2)االبتدا ية"

                                                                 

( )( :املدرسة 9كانت مدارس احللقة األوىل تتوزع بني ثالث مدارس )
سنة، ولكن على نظام نصف 91-7اإللزامية وكانت تعلم األأفال من سن 

سنوات، ولكن على  5لية، اليت كانت الدراسة هبا ( املدرسة األوَّ 1اليوم، )
م اليوم الكامل، ولكنها كانت أقل من اإللزامية ومل تكن منتشرة، س نظا

( املدرسة االبتدا ية املفتوحة األبواب 5النظام األعلى يف هذه احللقة وهي )
مقارنة دراسة  ،عبد الغ  عبود :إىل التعليم الثانوي، س التعليم العايل. انظر

 .572 لتاريخ الابية، مرجع سابل، ص
 ،التعليم االبتدا ي يف مصر احلديثة والشخصية املصرية ،يلخل يعل ( 2)

 .529 مرجع سابل، ص
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 9151وزير املعارف العمومية سنة  دَ حدَّ  9151ويف عام 
عيوب التعليم املصري اليت رآها يف ثالثة جوانب أساسية 

التعليم، حيث ينبغي أن  تنويع املرحلة األوىل من -هي: أواًل 
توحيد املرحلة الثانية من التعليم، حيث  -اد. وًثنيً توحَّ 

عدم التناسب امللحوظ يف التعليم  -اع. وًثلثً ينبغي أن تتنوَّ 
 الف  بني التعليم املتوسط والتعليم العايل.

ويف ضوء ذلك أخذت الوزارة للتقريب بني أنواع التعليم يف 
ملصروفات من التعليم االبتدا ي سنة املرحلة األوىل، فألغت ا

، وألغيت اللغة األجنبية من السنة الثانية سنة 9155
فيما -دت املناهج بني مدارس املرحلة األوىل ، وتوحَّ 9155

 .9151سنة  -عدا املدارس األجنبية
لت املدارس اإللزامية إىل مدارس أولية، س صدر وقد حتوَّ 

الذي أدمج مدارس  9159قانون التعليم االبتدا ي عام 
املرحلة األوىل مجيًعا يف نظام واحد وأألل عليها اسم 

لسنة  955املدرسة االبتدا ية، وهو القانون رقم 
9159(1). 

خليل إىل أبرز خصا ص فلسفة التعليم  يويشري عل
يف اخلصا ص  (9151-9191)االبتدا ي يف الفاة 

 ،الغربية: االقتباس من النظم التعليمية (2)الفكرية التالية
تسييس أهداف التعليم ، انعزال التعليم االبتدا ي عن احلياة

ضعف النزعة ، رستقراأية/الطبقية يف التعليماأل، ومسا له
 القومية يف التعليم.

 التعليم الثانوي 
العلمية يف عال التعليم إبنشاء  تههنض يبدأ حممد عل

ست أول مدرسة عام املدارس العالية )التجهيزية( وأتسَّ 
( 1(، وتطور عدد هذه املدارس ليصل إىل )9352)

( واحدة منهن للبنات. وقد صدر 9119مدارس عام )
( قانون التعليم اخلاص 9151-9191خالل هذه الفاة )

                                                                 
إمساعيل حممود القباين، دراسات يف تنظيم التعليم مبصر، مرجع سابل،  (1)

 .577 ص
 ،التعليم االبتدا ي يف مصر احلديثة والشخصية املصرية ،خليل يعل (2)

 .170 مرجع سابل، ص

الدراسة  مَ سَّ والذي قَ  ،9113لسنة  52هبذه املرحلة رقم 
عام يدرس التعليم لل( 5) :( سنوات5يف هذه املرحلة إىل )

و)عامان(  ،ى الكفاءة(مشاكة ) وتسمَّ  فيها الطالب مواد
ى العلمي أو األديب ) وتسمَّ  نيص بني القسمتخصُّ لل

، مت تعديل هذه املراحل 9155البكالورًي(، ويف عام 
ى )الثقافة(، ( سنوات وتسمَّ 5فكانت املرحلة األوىل )

ى )التوجيهية(. وبعد صدور واملرحلة الثانية عام واحد وتسمَّ 
زاد  9150خلاص مبجانية التعليم عام ( ا10قانون رقم )

 اإلقبال على هذا النوع من التعليم.
ر عدد الطالب يف املدارس الثانوية احلكومية من وقد تطوَّ 

( يف عام 5731إىل ) 9331/9335( أالًبا عام 175)
( بزًيدة عدد املدارس واإلقبال، وكانت هناك 9159)

 .(3)( تلميذة فقط55مدرسة واحدة لإلانث هبا )
إلقبال على ل، ودافًعا ر يًسا حافًزا قوًيًّ  9191كانت ثورة 

وكان فيه رمزية   ،التعليم الثانوي الذي كان أريًقا للجامعة
 السيما نيكبرية حللم االستقالل الذي كان يراود املصريجأ 

الشباب منه، حيث كان الطلبة يف هذه املرحلة وألبة 
تمع املصري منذ اجلامعة واملعاهد األزهرية وقود حراك اجمل

 وحىت االستقالل. 9191
حيث انتشرت النشاأات الطالبية يف مدن األقاليم ويف 

 ،قلب الريف من خالل املدارس الثانوية واملعاهد األزهرية
وساعدت على خلل روح القلل والسخط على االحتالل، 

ات بون ةلتغريُّ ومتهيد مناخ جعل الفالحني على األقل يرحجأ 
ضُ يتَّ كة الوقوع... وليس من املستغرب أنْ السياسية الوشي

الطلبة قد أقاموا أوثل العالقات مع الطبقة الوسطى  أنَّ 
ا منها. وكانت أكثر لون جزًءا أساسيًّ املدنية اليت كانوا يشكجأ 

عالقات الطلبة متانة داخل هذه الطبقة مع أساتذة اجلامعة 
 .(4)واملدارس

                                                                 
دنية: التعليم واملواأنة وحقوق اإلنسان،)القاهرة: شبل بدارن، الابية امل(3)

(، سلسلة "آفاق تربوية متجددة"، ص 1001الدار املصرية اللبنانية، 
25 . 

 .992مرجع سابل، ص ،الطلبة والسياسة يف مصر ،أمحد عبد هللا (4)
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 التعليم الفين 
ملدارس التعليم الف   اأتسيسً  شهدت هذه الفاة أيًضا

ة وكانت مدَّ  ،والتجارية( -والصناعية  -أبنواعها )الزراعية 
ًها ( سنوات، إال أن االهتمام كان موجَّ 5 -5الدراسة هبا )

إىل اجلامعة، بينما ترك  وصلإىل التعليم الثانوي العام الذي ي
م الف  بال إمكانيات كافية "حيث شهدت املدارس يالتعل
عت بدرجة ما واليت كانت قد توسَّ -نوية الفنية والتجارية الثا

اخنفاًضا ملحوظًا يف نسبة االلتحاق  -اتيخالل األربعين
دار بصورة سيئة، هبا. حيث كانت املدارس الثانوية الفنية تُ 

زة مبعدات كافية للطالب، كما كانت نوعية ومل تكن عهَّ 
معظم خرجيي هذه  عَ سْ ومل يَ  ،ية أيًضاهيئة التدريس هبا متدنجأ 

املدارس إىل وظيفة يف اجملاالت الصناعية، وإمنا إىل الوظا ف 
 .(1)الكتابية يف اجلهاز اإلداري للدولة

 مؤسسات ووسائل إعداد املعلمب( 
ز مؤسسات إعداد املعلم يف هذه الفاة أهنا كانت أهم ما مييجأ 

بداية غربية من داخل اجلامعة األمريكية ةلقاهرة، اليت 
ست معهد الابية إلعداد املعلمني يف املراحل العالية،  أسَّ 

(، وكان 9113) "الابية احلديثة"كما أنشأت رابطة 
هدفها املعلن هو تقدمي الابية احلديثة للمدارس املصرية، 

 9155وأهم أعماهلا يف هذه الفاة هو عقد مؤمتر عام 
صرية.  ملناقشة تطبيل أساليب الابية احلديثة يف املدارس امل

بتدريب ونشر  اليت تعىن ()كما أصدرت صحيفة الابية
 ني.أفكار الابية األمريكية للمعلمني املصريجأ 

 ،ةجلامعة األمريكية "الابية"وكانت هذه الرابطة اتبعة لقسم 
وكانت إحدى الوسا ل لتنفيذ سياستها فيما يتعلل إبعداد 

 ف املصققرية. ومتني ةالتفقاق مقع وزارة املعقار املعلمقني املصقريجأ 
، وقد وصفت 9155ريج أول دفعة من هذا القسم عام خت

اجلامعقققققة الدرجققققققة العلميقققققة للمؤهققققققل احلاصقققققلني عليققققققه أبنققققققه 
 .(2)بكالوريوس الابية

                                                                 
 .51رجع سابل، صامل (1)
( )( 9117صدرت هذه اجمللة عام.) 
 .15 مرجع سابل، ص ،مريكية يف القاهرةاجلامعة األ ،عماد حسني (2)

 ()أما املؤسسة الثانية إلعداد املعلم فهي معهد الابية
حمل مدرسة املعلمني  ليحلَّ  9111والذي أنشئ عام 

ه اخلبري السويسري كالةريد، وكان العليا، بناء على توجي
م العام )االبتدا ي يالغرض من إنشا ه: إعداد املعلمني للتعل

ا للبحث يف مسا ل الابية والثانوي(، وأن يكون مركًزا علميًّ 
والتعليم، والدراسات النفسية لألأفال، وأن يكون أداة لنشر 

 يني.مني املصر األفكار الابوية الغربية عن الابية للمعلجأ 
كقذلك أيًضققا كانقت للققزًيرات العلميقة مققن أسقاتذة أجانققب 
هلذه املؤسسات دور ر يس يف نشر الفكر الابوي الغريب يف 
ميقدان إعقداد املعلقم، "حيقث ققام معهقد الابيقة بقدعوة عقدد 
مقن رجققال الابيققة املشقهورين يف أمريكققا وأوروة ومققن بيققنهم 

 Kircher(، وكرتشر 9155-9155) Bodoبودي 
Martz (9157-9153 )(، ومارتز 9155-9152)

  Clarkأساتذة ةجلامعات األمريكية، وإكسري كالرك وهم 
وقققام هققؤالء إبلقققاء حماضققرات  ،( جبامعققة لنققدن...9151)

وتطبيقققققققل اختبقققققققارات سققققققققيكولوجية علقققققققى ألبقققققققة املققققققققدارس 
 .(3)املدنية"

أبرز ما نود اإلشارة إليه يف مسألة إعداد املعلمني، أهنا  
ا حلالة التعليم املصري آنذاك، فرغم أتسيس كانت امتدادً 
 هلذا الغرض، إال أن املنظور الابوي الذي نْي معهدين علميقَّ 

حترك يف نشاأهما التعليمي ال يقوم على خدمة املنظور 
ومن الناحية الفنية، نالحظ  ،هذا من انحية .الثقايف املصري

وجود ازدواجية أبقية يف هذا اإلعداد، حيث وجد نظامني 
إعداد املعلمني للعمل يف  -يف إعداد املعلمني: األول

سنوات(  5املدارس الريفية، وهي مدارس مدة الدرس فيها )
وتقبل ألبتها الناجحني يف امتحان الشهادة االبتدا ية 

، ووضعت 9157وأنشئت أول مدرسة للمعلمني عام 
اخلطة الدراسية هبا على أساس تلبية احتياجات اجملتمع 

                                                                 

( ) ًّالتعريف بقسم  وللمزيد انظر ،اكلية الابية جبامعة عني مشس حالي
 :املناهج وأرق التدريس، مبوقع كلية الابية، متاح عرب الرابط التايل

outhttp://ascurrdep.com/index.php/ab 
عامل  :القاهرة)اتريخ الابية يف الشرق والغرب،  ،حممد منري مرسي (3)

 .595 ، ص(9130الكتب، 

http://ascurrdep.com/index.php/about
http://ascurrdep.com/index.php/about
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وهذا النوع  ،إعداد معلمي املرحلة االبتدا ية -ثاينالريفي. ال
يتم إعداده للعمل يف املدارس االبتدا ية على النمط 
األورويب، وهو معلم من نوع خاص يعد يف نطاق اجلامعة 
بعد احلصول على الشهادة الثانوية، وعهد يف ذلك إىل كلية 
 العلوم واآلداب ةجلامعة املصرية، ومعهد الابية، إبعداد

املعلمني يف القسم االبتدا ي وُقبل به احلاصلون على 
 .(1)الشهادة الثانوية

 اجلامعة املصرية ج(
وكانت  9107األوىل عام  :كان للجامعة املصرية نشأتني

متثياًل لإلرادة الشعبية يف إجياد مؤسسة تعليمية للعلوم 
م التعليمي )العايل واآلداب، وتضم مجيع مراحل السلَّ 

البتدا ي(، وبدأت ةلفعل يف العمل، إال أهنا والثانوي وا
 9191واجهت صعوةت يف مسألة االستمرار، وبعد عام 

فكرت احلكومة املصرية يف أتسيس جامعة موازية للجامعة 
-األهلية تعطي شهادات علمية وليست عرد دروس علمية 

 وانتهى األمر إىل ضمجأ  -كما كانت غاية اجلامعة األهلية
 امسها إىل ية إىل اإلشراف احلكومي وتغريَّ اجلامعة األهل

. حيث صدر مرسوم إبنشا ها 9115اجلامعة املصرية عام 
( كليات هي: اآلداب والطب 5يف ذلك العام. وضمت )

 واحلقوق والعلوم.
حركة وأنية  ست يف ظلجأ وإذا كانت اجلامعة املصرية أتسَّ 

أنه  راغبة يف االستقالل الفعلي الشامل عن االحتالل، إال 
كانت هناك موجة تغريب شاملة يف العامل اإلسالمي، وكان 
التعليم أحد أدواهتا، ومل خترج اجلامعة املصرية عن هذا 

صات الفلسفية واالجتماعية اإلأار، "ففي عال التخصُّ 
اقتصرت براعها يف العام األول على احلضارة اإلسالمية، 

يواننية واحلضارات القدمية، مع الاكيز على احلضارة ال
والتاريخ الغريب واجلغرافيا وآداب اللغة العربية، واللغة 

جنليزية، س فرض عليها ًثنًيا اجتاه "غريب" خالص تقريًبا اإل
)حىت احلضارة اإلسالمية شارك يف تدريس موادها 

                                                                 
 التعليم االبتدا ي يف مصر احلديثة، مرجع سابل، ص ،خليل يعل (1)

525. 

هة(.. وكان مستشرقون كانت معرفتهم مبادهتم حمدودة وموجَّ 
ة "احلركة ذلك أحد األسباب اجلوهرية النشقاق أجنح

الوأنية" املصرية فيما يتعلل بقضية اهلوية، واألمنوذج 
 .(2)احلضاري الذي نعتقد يف انتما نا إليه

عنا على سبيل املثال شخصيتني من الشخصيات وإذا تتبَّ 
اليت أثرت يف حركة اجلامعة املصرية ميكن أن نالحظ هذا 

أمحد املد التغرييب بدرجاته املختلفة، والشخصية األوىل هي: 
( أول مدير للجامعة 9125-9371لطفي السيد )

( والذي يرى أن مصر ينبغي أن ترتبط 9103املصرية )
ةلتاريخ وةلتطور الثقايف  ،رها الثقايفا، ويف تطوُّ ثقافيًّ 

، وترجم من أجل ذلك كلمة "النهضة" ترمجة نْي األوروبيقَّ 
حرفية الداللة: فالنهضة املصرية جيب أن تكون على غرار 

ن تلك األخرية إنهضة األوروبية وتكراًرا هلا، وحيث ال
اعتمدت يف بدايتها على ترمجة أرسطو والفلسفة اليواننية 
العقلية )ال العقالنية(، س على أعمال التنوير بني 

أنه ال سبيل لتحقيل  ىني.. هلذه األسباب رأالفرنسيجأ 
امجة أرسطو، ونقل فكر التنوير بني بالنهضة املصرية إال 

ني دون أية مقدمات أو رؤى للثقافة املصرية بكل لفرنسيجأ ا
 .(3)أجنحتها وروافدها

-9331والشخصية الثانية هي شخصية أه حسني )
( حيث قامت رؤيته يف النهضة على ضرورة األخذ 9175

واعتبار  ،( ومعنوًيًّ ًيًّ بكل نتاجات احلضارة األوروبية )مادجأ 
عتبار العقل األورويب ذلك ضرورة لطريل النهضة املنشودة، وا

املعاصر هو املثل األعلى للعقل املصري الذي جيب أن 
"إن املثل األعلى للعقل قال: به ويسري على دربه.  يحيتذ

املصري يف حياته املادية إمنا هو املثل األعلى لألورويب يف 
وحياتنا املعنوية على اختالف مظاهرها  حياته املادية...

. ولو أن عقول آة نا وأجدادان  وألواهنا أوروبية خالصة.
كانت شرقية خمالفة يف جوهرها وأبيعتها للعقل األورويب 
فقد وضعت يف رؤوس أبنا نا عقواًل أوروبية يف جوهرها 

                                                                 
 .915 حتديث مصر، مرجع سابل، ص ،سامي خشبة (2)
 .915 صاملرجع السابل،  (3)
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وأبيعتها ويف مذاهب تفكريها وأحناء حكمها على 
 .(1)األشياء"

حسني يف ضرورة أن تكون املفاهيم أه هكذا يعتقد 
حيملها العقل املصري نسخة أبل لتصورات والقيم اليت او 

والسبيل الذي يراه هلذا البناء  ،األصل مما يف ذهن األورويب
الفكري اجلديد للمجتمع املصري هو "أن نسري سرية 

ن هلم و ني ونسلك أريقهم لنكون هلم أنداًدا ولنكاألوروبيجأ 
شركاء يف احلضارة، خريها وشرها، حلوها ومرها، وما حيب 

 .(2)ا حيمد منها وما يعاب"منهما وما يكره وم
كت العقل اجلمعي املصري إن فكرة "االستقالل" اليت متلَّ 

التبعية "أه حسني:  دكان تفسريها عن  9191بعد ثورة 
، هالكاملة للعقل األورويب، وكأننا نسعى لالستقالل يف ظاهر 

والتبعية يف الباأن والوجدان"... فإذا كنا نريد هذا 
ي والف  واألديب الذي ال يكون االستقالل العلمي والنفس

يب والف  فنحن نريد وسا له دإال ةالستقالل العلمي واأل
نشعر كما لم األورويب، م كما يتعلَّ تعلَّ نةلطبع. ووسا له أن 

مها، ولنحكم على م األشياء كما يقوجأ قوجأ لنيشعر األورويب، و 
األشياء كما حيكم عليها األورويب، س لنعمل كما يعمل 

 .)3(ويب ونصرف احلياة كما يصرفهااألور 
 :تطور التعليم األزهري -اخامسً 

ترجع فكرة تطوير التعليم يف األزهر إىل حممد عبده 
(، واليت دعا فيها إىل تقنني التعليم 9351-9105)

ةألزهر، وتقسيم مراحل الدراسة، وإعادة تصنيف لفلسفة 
ارس فيها العلوم فيه، وهتيئة التعليم األزهري ليكون مؤسسة مي

االجتهاد على نطاق واسع مبا يفيد األمة يف هنضتها وجتاوز 
ر التعليم األزهري وقد أتثَّ  .))أزمة التقليد والتغريب

-9191ت هبا مصر )ةألحداث السياسية اليت مرَّ 
                                                                 

والوًث ل دار الكتب )القاهرة: مصر،  يفمستقبل الثقافة  ،أه حسني (1)
 .55 ، ص(1099القومية، القاهرة، 

 .51 ، صالسابلرجع امل (2)
 .59 املرجع السابل، ص (3)
() األعمال الكاملة، حتقيل وتقدمي: حممد  ه،انظر: حممد عبد

 .39 – 30ص  ،5(، ج 9115القاهرة، دار الشروق، )عمارة، 

( كما أتثرت هبا كافة النواحي االجتماعية والتعليمية 9151
 يف اجملتمع.

بقه األزهقر يف اترخيقه ومنقذ  وميكن القول أبن أهم حدث مقرَّ 
م( كقان حركقة التقنقني الواسقعة القيت 170/هق551أتسيسه )

شهدها أثناء فقاة االسقتقالل املشقروط، وكانقت أول حركقة 
لتطققوير األزهققر يف عهقققد شققيخه حممقققد األمحققدي الظقققواهري 

ن هققققذا الققققانون: إنشققققاء كليققققة (، وتضقققمَّ 9111-9155)
لعربية، وذلك من أجل للشريعة وأصول الدين، وكلية اللغة ا

ختريج كوادر للتدريس يف كليات األزهر والعمل يف القضاء 
 واإلفتاء.
ذكر أن مشقققققيخة األزهققققققر رفضقققققت ألبقققققات سققققققلطة وممقققققا يُققققق

قققاالحققتالل إبغققالق األزهققر بعقققد أن حتققوَّ  ع ل إىل بققؤرة للتجمُّ
. وقققققد 9191االحقققتالل السقققيما أثنقققاء ثقققورة  القققوأ  ضقققدَّ 

نتشقققققققرت السققققققيما يف الفقققققققاة سققققققعت املعاهقققققققد الدينيققققققة وااتَّ 
 وأصبُ يف كل عاصمة إقليم معهد. (،9157-9150)

اخلقققققاص  12صقققققدر ققققققانون األزهققققر رققققققم  9152ويف عققققام 
إبعادة تنظيم اجلامع األزهر وتعديالته واليت تقضقي بتنظقيم 
الدراسققققة ةألزهققققر علققققى غقققققرار التعلققققيم احلققققديث واألجنقققققيب، 

ها ومناهجها واجلداول التالية توضُ أقسام الدراسة ومراحل
 وفيه ما يلي: يف األزهر أبًقا هلذا القانون.

سنوات  5أصبحت مدة الدراسة يف املرحلة االبتدا ية  -9
 ،السرية النبويةو  ،التوحيدو  ،لفقها وتدرس فيها املواد اآلتية:

التققاريخ و  ،اإلمقالءو  ،الصققرفو  ،اإلنشقاءو  ،سقرية الصققحابةو 
 ،اخلققطو  ،الرسققمو  ،تققدبري الصققحةو  ،الرًيضققياتو  ،واجلغرافيقا

 املطالعة واحملفوظات.و  ،جتويد القرآنو 
أصقققققبحت مققققققدة الدراسققققققة يف املرحلقققققة الثانويققققققة مخققققققس  -1

، التفسقققققريو  ،الفقققققهسققققنوات، وتققققدرس فيهققققا املقققققواد اآلتيققققة: 
 ،املنطقلو  ،البالغقةو  ،النحو والصقرفو  ،التوحيدو  ،احلديثو 
 التاريخو  ،علم احلياةو  ،الكيمياءو  ،الطبيعةو  ،أدب البحثو 
 اجلغرافيا.و 

 وأنشئت ثالث كليات، هي: -5
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واملواد اليت  القضاء الشرعي،: قسم كلية الشريعة وأقسامهاأ(  
ققوانني ولقوا ُ احملققاكم الشقرعية واألوقققاف تقدرس فيقه هققي: 

واجملققالس احلسقققبية وعلقققس القققبالط، والتوثيققققات الشقققرعية، 
القانون الدويل و  ،القضاًي ذات املبادئو السياسة الشرعية، و 

النظقققققام و اتريققققخ القضقققققاء والقضققققاة يف اإلسققققالم، و اص، اخلقققق
 ،حماضققققققققرات يف مبقققققققادئ االقتصققققققققادو الدسقققققققتوري للدولقققققققة، 

لغة أجنبية اختيارية. و  ،حماضرات فلكيةو  ،حماضرات أبيةو 
األصقول،  ، واملقواد القيت تقدرس فيقه هقي:أصقول الفققهوقسقم 

اتريخ التشريع و مقارنة املذاهب، و حكمة التشريع، و الفقه، و 
 مي.اإلسال

، قسقم القدعوة واإلرشققاد: كليقة أصقول القدين وأقسققامهاب(  
احلديث و القرآن الكرمي وعلومه،  واملواد اليت تدرس فيه هي:

اخلطابة و الدعوة إىل سبيل هللا ووسا لها، و الشريف وعلومه، 
البدع و املذاهب الفقهية واترخيها، و امللل والنحل، و واملناظرة، 

، التوحيد والفلسفةوقسم ة. لغة أجنبية اختياريو والعادات، 
املنطققل، و الفلسققفة، و التوحيقد،  واملقواد الققيت تقدرس فيققه هققي:

، واملواد اليت تدرس علوم القرآن واحلديث وقسماألخالق. و 
 احلديث وعلومه.و علوم القرآن الكرمي، و التفسري،  فيه هي:

التاريخ ، واملواد اليت تدرس فيه هي: التاريخ اإلسالميوقسم 
 .ا يلزمه من دراساتاإلسالمي وم

، واملواد اليت قسم التدريسوأقسامها:  كلية اللغة العربيةج(  
علم القنفس التعليمقي، و علم النفس العام، تدرس فيه هي: 

اتريققخ و الطققرق العامققة والتنظققيم املدرسققي، و أصققول الابيققة، و 
األخالق، و أرق التدريس اخلاصة، و الابية العملية، و الابية، 

الابيقققة و جتويققد اخلقققط، و الرسقققم، و درسققي، تققدبري الصقققحة املو 
، واملققواد الققيت النحققووقسققم لغققة أجنبيققة اختياريققة. و البدنيقة، 

فقققه اللغقققة، و الوضققع، و الصققرف، و النحققو،  تققدرس فيققه هققي:
وقسم مبادئ اللغتني العربية والسرًينية. و العروض والقافية، و 

األدب و علوم البالغة، ، واملواد اليت تدرس فيه هي: البالغة
مبقادئ اللغتقني العربيقة و العقروض والقافيقة، و عريب واترخيه، ال

 والسرًينية.

 تعليق على تطوير التعليم ابألزهر
صني أن ما حدث يف األزهر مل يكن بعض املتخصجأ  ىرأ

تطويًرا ةملعىن احلقيقي، وإمنا كان عرد مواءمة لق)التعليم 
ه األزهر وراء التعليم احلديث فصار   ادنقااحلديث( حبيث 

)تقنني( التعليم فيه، لتكون لشهادته )سعر(، كذلك السعر 
 .(1)املمنوح لشهادات التعليم احلديث"

واحلقيقة أن فكرة )التقنني( يف ذاهتا ليست هي اإلشكالية 
فيما حدث لألزهر، وكذلك فكرة )املواءمة( مع نظم التعليم 

ولكن السؤال الذي ميكن أن يكون مداًرا لتقومي  ،احلديث
دث يف األزهر حتت االحتالل، أو االستقالل املشروط ما ح

اجتاه كانت حركة )التقنني( وحركة  يف أيجأ  :أو املنقوص، هو
ن؟ ان احلركتالغاًيت اليت تسعى إليها هااتما )املواءمة(؟ و 

 اعالقتها بغاًيت األزهر التارخيية واحلضارية ةعتباره مركزً ما و 
لثقايف احلقيقي واملستنري لالجتهاد احلضاري لألمة، واإليناع ا

 ي؟للعامل اإلسالم
 خامتة

م أن سياسة االحتالل فيما يتعلل ةلتعليم يف ا تقدَّ خنلص ممَّ 
زت على صرف أنظار ( ركَّ 9151-9191الفاة )

 -اعمليًّ -هتها ني عن األصالة يف التعليم، بعد أن وجَّ املصريجأ 
م إىل عملية نشر التعليم احلديث وحده مع إ ال التعلي

منذ عهد حممد -الدي ، وتكريس سلبيات التعليم القا مة 
كربط التعليم ةلوظيفة، وبتخريج موظفني للعمل   -على

ةحلكومة، وكاالزدواج التعليمي، بل والثقايف، وةعدت بني 
هذا التعليم وبني واقع األمة وروحها وتراثها. كما عملت 

عال هذه السياسة على إبعاد اإلسالم عن التعليم وعن 
التوجيه الابوي، سعًيا منها لغرس النظام العلماين يف النظام 

 التعليمي والابوي.
كما أ ل تعليم التاريخ والذي كان من نتا جه إضعاف 

ق الغرب دا ًما اهلوية الوأنية، وكان ذلك موجًها إلبراز تفوُّ 
بغرض  ،صفة خاصةبواملصريني  ،على املسلمني بصفة عامة

                                                                 
 .521 مقارنة لتاريخ الابية، مرجع سابل، صدراسة  ،عبد الغ  عبود (1)
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أ  آنذاك وتعميل الشعور ةلدونية احلضارية د الشعور الو وأْ 
 أمام االحتالل.

كما دعم االحتالل نشاط اإلرساليات واملدارس األجنبية 
عت ةحلرية الكاملة يف وضع مناهجها يف مصر، واليت متتَّ

راهتا التعليمية رغم أن أالهبا من املصريني، وكان ةكورة ومقرَّ 
ية ةلقاهرة اليت كانت هذا الدعم هو أتسيس اجلامعة األمريك

 مركًزا لدعم التبشري وأهداف االحتالل يف ذات الوقت.

ريات اليت حلقت يللتغأيًضا استجاب التعليم األزهري و 
ل ذلك يف حركة تقنني التعليم فيه، يف ةلتعليم العام، ومتثَّ 

م التعليمي، ه ةلتعليم احلديث من حيث السلَّ حماولة للتشبُّ 
األزهر  ت استجابةرمسية، وكانواحلصول على شهادات 

لدوره احلضاري، ودوره يف االجتهاد  اختزااًل متثل ذلك ل
 األزمة احلضارية. املعريف واإلسهام يف حلجأ 

***** 
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 العدد ملحق
 ؟9191كيف حتتفي  كل من التيارات الفكرية ووسائل اإلعالم املختلفة بثورة 

 وزارة الثقافة: -9
 اجمللس األعلى للثقافة: ( أ

مارس،  وافتتُ املؤمتر األمني  93-92ملدة ثالثة أًيم منذ  9191مؤمتر دويل عن ثورة بعقد  لس األعلى للثقافة قام اجمل
مود أةظة، ورأس الدكتور مصطفى حمل - 9191العام للمجلس األعلى للثقافة، وعقب االفتتاح حماضرة بعنوان "الطريل إىل ثورة 

، والدكتور مسري مرقص عن اجلديد 9191تور جابر عصفور عن التأثريات الثقافية لثورة ث فيها الدكالفقي اجللسة األوىل، وحتدَّ 
 ".9191للتاريخ احلديث، والدكتورة لطيفة سامل عن "أعتاب ثورة  9191الذي أضافته ثورة 

لس، ورأس لكاريكاتري ببهو اجمللاجمللس األعلى للثقافة، ةفتتاح معرض الكتاب ومعرض  س انتقلت اجللسات إىل مقرجأ 
الدامي حسني عن قراءة اخلارجية الربيطانية ملظاهرات اإلسكندرية خالل ثورة  اجللسة الثانية خالد عزب، ويتحدث فيها أمحد عبد

الوهاب شاكر عن الوفد ومعركة الدعاية للقضية املصرية  ، وعبد9191، ومحادة الشافعي عن املوقف األمريكي من ثورة 9191
 ي.يف الكوجنرس األمريك

ر من االستعمار ث فيها أمحد زايد عن خنب التحرُّ وقامت اجللسة الثانية ةلتوازى بقاعة املؤمترات برائسة مجال شقرة، وحتدَّ 
والثورة ةلوكالة، وأمحد زكرًي الشلل عن قراءتني عن سعد زغلول، وسونيا التميمي عن صراع الذاكرة: توظيف سعد زغلول وثورة 

 9191املنعم عن موقف تيار اإلسالم السياسي من ثورة  )قراءة يف اتريخ روزاليوسف(، وعمرو عبد يف انقسامات الوفد 9191
 وسعد زغلول.

ودعم احلركة الوأنية املصرية يف أوروة  يث فيها حلمي شعراوي عن حممد علورأس أمحد زكرًي الشلل اجللسة الثالثة، وحتدَّ 
من خالل  9191، وحممود مكي عن صورة ثورة 9191ي وثورة ، وراضي جودة عن عبد احلميد محد9191حيت ثورة 

 مذكرات عرًين يوسف سعد.

يف كتاةت جنيب  9191ث فيها حسني محودة عن ثورة ة ورأسها خريي دومة وحتدَّ ثالثاجللسة ال يقامت على التواز 
املقاومة.. جتليات االستبداد السياسي وتوالد اهلوًيت احلديثة، وفاء السعيد عن السلطة و  9191حمفوظ، وأارق النعمان عن ثورة 

 يف ثالثية جنيب حمفوظ. 9191وثورة 

ث فيها أشرف راضي عن ثورة مصر الوأنية وأدبيات النظرية وىف اليوم الثاين للمؤمتر، رأس اجللسة األوىل مسري مرقص، وحتدَّ 
ا، وهدى مدين عن العالقة التفاعلية بني الفنون والدروس املستفادة منه 9191عن الثورة، وانصر علي حممد عن رؤية تربوية لثورة 

 التشكيلية والثورة.

فيها إسراء علي عن حتليل خطايب نقدي ملفهوم اهلوية الوأنية ملصر يف تقرير  تورأس اجللسة الثانية سامُ فوزي، وحتدث
ل ث عن اهلوية واملتخيَّ يد حتدَّ املنعم سع وأتسيس اهلوية الوأنية املصرية، وعبد 9191جلنة ملنر، ومسية علي قطب عن ثورة 

 وانتصار اهلوية الوأنية املصرية "قراءة نقدية". 9191السياسي، ومسعود ضاهر حتدث عن ثورة 
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سردية النص  ..9115ها نيفني مسعد، وحتدث فيها أمحد حممد إنبيوه عن دستورتوقامت اجللسة الثانية ةلتوازى ورأس
(، وصاحل أمحد 9115-9100) 9191املريغ  عن االقتصاد املصري ما قبل وما بعد ثورة  لة، وإهلاميوالسياق والسيادة املتخيَّ 
واألساس الفكري لدستور  9191العظيم حممود حنفي وحتدث عن ثورة  وقضية الفالح، وعبد 9191هريدي حتدث عن ثورة 

حول رؤية اترخيية  9191ية وثورة سيد عشماوي عن البلشففيها اجللسة الثالث سونيا التميمي وحتدث  ت. وترأس9115عام 
 لتأثري ثورة أكتوبر االشااكية على مصر.

ثت فيها ها لطيفة سامل،توقامت ةلتوازى جلسة ترأس صفاء شاكر عن دراسة يف قوانني حيازة وإحراز األسلحة  وحتدَّ
عبد الرمحن و ، 9191(، وعاأف سعداوي حممد عن مضامني الدميقراأية يف ثورة 9115-9191والذخا ر واملفرقعات )

 والبناء القانوين للدولة املصرية. 9191ث عن ثورة حممد وحتدَّ  ةشحات

ثت هتا مىن مكرم عبيد، وحتدَّ ر ، أدا91٩١ وعقدت ما دة مستديرة بقاعة العلوم االجتماعية، بعنوان املرأة املصرية وثورة
يف إعادة هيكلة  9191القوي عن جتليات ثورة  ، وران عبدوحل تقرير املصري ٩١٩١فيها إميان عامر عن املرأة املصرية يف ثورة 

، 9191املرأة وثورة  –أيلة مئة عام، وسامية أبو النصر عن مئة عام من النضال  واقتصادًيًّ  اواجتماعيًّ  اأدوار املرأة املصرية سياسيًّ 
الصورة الذهنية للمرأة املصرية، ونيفني يف تغيري  9191، وعزة هاشم عن دور ثورة 9191وشيماء علي أغققققا عن املرأة وثورة 

 .9191مصطفى عن أثر التعليم على املشاركة السياسية للمرأة يف احلياة العامة املصرية إةن ثورة 

يف اخليال الشعيب املصري، وسيد حممود  9191ث فيها خالد أبو الليل عن ثورة ورأس اجللسة الرابعة شعبان يوسف، وحتدَّ 
ثت عن املعاجلة الدرامية لألحداث التارخيية املصرية العزيز حتدَّ  ا لوجدان الثورة، ونسرين حممد عبدمؤرخً  ث عن حيىي حقيحتدَّ 

 يف الشعر املصري. 9191ث عن جتليات ثورة (، ووا ل علي السيد، حتدَّ 9191)دراسة حالة ثورة 

راهيم عن هندسة اهلوية املصرية يف أعقاب ث فيها إبراهيم فوزي إبجلسة رأسها كمال رمزي، وحتدَّ  تميقأُ  يوعلى التواز 
حممد حسن إمام عن أتثري اهلوية املصرية على األعمال الفنية واألدبية يف سنوات ما و ا، حممد حسني هيكل منوذجً  :9191ُثورة 

 وإعادة تشكيل اهلوية املصرية يف مصر. 9191، وًيسر منجي عن خطاب ثورة  9191بعد ثورة 

ث فيها اتمر حممد ،  رأس اجللسة األوىل أمحد زايد، وحتدَّ 1091مارس  93ثنني اإلالذي وافل متر وىف اليوم الثالث للمؤ 
احلراك  ، وحسني إبراهيم العطار عن مصر يف مطلع القرن العشرين..9191أبو اخلري عن املواأنة الرقمية يف ظل استلهام روح ثورة 

ات وراء الطا فية املصرية، وحممد عن اهلالل والصليب.. الديناميكيَّ ثت رؤوف ألعت حتدَّ  ىاجملتمعي والنهوض الوأ ، وسلم
 ث عن أدهم الشرقاوي.. األشقياء والقانون والذاكرة يف مصر.الدين حتدَّ  سعيد عز

، وخضر عباس عطوان/ 9191ث فيها مجال شقرة عن رؤية عبد الناصر لثورة ا وحتدَّ اجللسة الثانية نيللي حنَّ تورأس
-9191دراسة وصفية مقارنة، وعبد العظيم محاد عن جدل الثورتني: ) :1095يونيو  50و 9191 ن ثوريتفريدة روأان ع

اجللسة الثانية  يقامت ةلتواز و  ،9191و 9339(، وعماد أبو غازي عن االستقالل الوأ  والدستور بني ثورتني: 9151
يف ثورة العشرين ةلعراق، وعصام  9191اشم عن أثر ثورة ث فيها عيد هالل لعتاَب و عامر هالناصر، وحتدَّ  ها هدى عبدتوترأس

يف مصر: مسار مطلب االستقالل عند  9191ثورة  عن يف الصحافة الفلسطينية، وأسعد اهلاليل 9191ثورة  عن الغريب حممد
: خصا ص 9119الكرمي اخلطايب سنة  ثورة سعد زغلول وثورة عبد  عنسعد زغلول واألمري خالد يف اجلزا ر، وحممد العاليل

 ومميزات يف سياقات خمتلفة.
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وأثره على  9191تنامي الوعي الوأ  إثر ثورة  عن ث فيها، أمحد عبد هالل حممد، وحتدَّ يرأس اجللسة الثالثة ًيسر منجو 
داعية، عمال اإلبوالفضاءات الثقافية اإلبداعية: التعبري عن الثورة يف األ 9191ثورة  عن بسمة فوزيو هوية فن النحت املصري، 

إبداع الثورات  عن مئة عام من حوار الفنون التشكيلية املصرية، واندية بدر الدين أبو غازي ..9191ثورة  عن وحسني دعسة
 ا.منوذجً  9191ثورة  ..والنحت

والتغيري يف اجملال السياسي يف  9191ثورة  عن ث فيها إسالم عبد الناصروجلسة ةلتوازى رأسها حممد عفيفي، وحتدَّ 
موقف  عن سعد زغلول وكريلس اخلامس.. استقالل الوأن والكنيسة، ورامي عطا صديل عن رامي شفيل فرحاتو  مصر،

 .9191الصحافة املصرية من مشاركة املواأنني األقباط يف ثورة 

ث فيها وأدارها مسعود ضاهر، وحتدَّ  ،السودانية 9115املصرية وثورة  9191وعقدت املا دة املستديرة الثانية بعنوان ثورة 
بريطانيا وأتثري احلركة  عن أمحد سعيد زيدانو (، 9115-9191التعاأي الثوري يف مصر والسودان )  عنأمحد إبراهيم هاليل

يف السودان  9191صدى الثورة املصرية عام  عن السميع ، وبدوي رًيض عبد(9115-9191)القومية املصرية على السودان 
 يف مصر وانعكاسها على احلركة الوأنية يف السودان. 9191ة ثور  عن ، ومىن حسني عبيد(9191-9115)

يف مسرحية املسامري لسعد الدين  9191صورة ثورة  عن ثت فيها دينا حشمتورأس اجللسة الرابعة جابر عصفور، وحتدَّ 
"عودة الروح وقصة  ة احلب والثورة عند توفيل احلكيم وتشارلز ديكنز دراسة مقارنة بني رواييتجدليَّ  عن شريف اجليارو وهبة، 

 يف األدب اليوانين احلديث. 9191نور الدين بومبة: ثورة  عن قنطرة الذي كفر، و حممد عفيفي عن مدينتني"، وشعبان يوسف

قامت جلسة رأسها أمحد يوسف حممد بعنوان الغناء وقود الثورة، وحتدثت فيها إميان مهران عن نصوص األغاين  يوةلتواز 
وسيد  9191ثورة  عن ) قراءة يف أعمال يونس القاضي وبريم التونسي وبديع خريي(، وكمال مغيث 9191الثورية يف ثورة 

 درويش وأتسيس الغناء املصري احلديث.

 ومت إعالن التوصيات وكانت كالتايل:

فيما  على مدار العام ىف كل مؤسسات وهيئات وزارة الثقافة، كل ىف عاله وكل 9191أن يتواصل االحتفال مبئوية ثورة  -
صل حبقبة الثورة خيصه، وأيتى على رأس هذه اجلهات دار الكتب املصرية ومراجعة كل ما فيها من خمطوأات ووًث ل تتَّ

 ًقا.ا موثقَّ إلصدارها إصداًرا علميًّ 
 املصرى ونشرها. ي، والبحث عن وًث ل االحتاد النسا 9191ثورة  تشكيل جلنة لتوثيل دور املرأة املصرية يف -
 عموعة من اجمللدات. املؤمتر يف إصدار أحباث -
ت النسوية سواء   - ت اخلاصة حبقبة الثورة، وخصوًصا اجملالَّ  .نيًّاأو إلكاو  يًّانشر ورقكان الإعادة نشر اجملالَّ
 مجع وتوثيل الكاريكاتري اخلاص حبقبة الثورة. -
عن اإلجنليزية  9191الكتب اخلاصة بثورة  زين لامجةأن يقوم املركز القومى للامجة بتكليف عموعة من املامجني املتميجأ  -

 والفرنسية بشكل خاص.
 ةلغ األ ية خيشى أن ل سجال رمزًيًّ مبا فيه من صور على ورق مصقول، ألنه ميثجأ  يأن يتم أبع حبث الدكتور ًيسر منج -

 وية املصرية احلديثة.ل اهلُ ل شاهًدا على تشكُّ د أو يضيع، وألنه ميثجأ يتبدَّ 
 كرات حقبة الثورة أبعة شعبية ىف هيئة قصور الثقافة، ةلتنسيل مع الناشرين.إعادة أبع كل مذ  -
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مثل حممود خمتار وسيد درويش وصفية زغلول وهدى  9191تكليف بعض الفنانني بعمل متاثيل لبعض رموز ثورة  -
 .يشعراو 

كرات واألوراق اخلاصة والوًث ل صني الذين جييدون اللغتني اإلجنليزية والفرنسية حلصر املذ تشكيل جلنة من بعض املتخصجأ  -
مصر، وعلى رأسهم املندوبون الساميون والسفراء مبا ىف ذلك سفري  ة يفة الربيطانيَّ لكل من عمل ىف اإلدارة االستعماريَّ 

 الوالًيت املتحدة.
 لة.نة املشكَّ قة بتلك املرحلة لتسليم صورة رقمية منها إىل اللجدعوة كل من لديه وًث ل، أو مذكرات، أو أوراق متعلجأ  -
ىف متصري  9191قيام جلنة االقتصاد ةجمللس األعلى للثقافة بتنظيم عموعة ندوات حول الدور الذى لعبته ثورة  -

 .ياالقتصاد املصر 
 هيئات الوزارة ( ب

لبعض املؤرخني منهم الدكتور ، 9191عام على ثورة  900مرور ناسبة مب 1093ندوة يف ديسمرب  بتنظيموزارة الثقافة قامت 
ت خطة الدكتور حممود أةظة، ةإلضافة إىل أن الوزارة أعدَّ و الدكتورة هدى الصدة، و الدكتور أارق النعمان، و عماد أبو غازي، 

تها مجيع قيمت مبختلف احملافظات ونظمَّ أعة ىف مجيع عاالت الفكر والفن ات متنوجأ فعاليَّ  تنلالحتفال أوال شهر مارس، تضمَّ 
. وأقام قطاع صندوق التنمية 1091مارس  1منها: احتفالية فنية غنا ية يف دار األوبرا املصرية يوم هيئات وقطاعات الوزارة، و 

نت الندوة احلديث عن كشف مارس، وتضمَّ  99ثنني ، وذلك يوم اإل9191 مبرور مئة عام على ثورة الثقافية، ندوة احتفااًل 
 ي.حتالل اإلجنليز اال ني ضدَّ املصريجأ الكثري من أسرار وكواليس ونتا ج احلراك الشعىب اجلارف من 

 ج( اهليئة العامة لقصور الثقافة
ا، أعادت اهليئة العامة لقصور ا واجتماعيًّ ا وثقافيًّ وآًثرها على الوعي املصري سياسيًّ  9191يف إأار االحتفاالت مبئوية ثورة 

الذي كان أحد املنتجات الفكرية البارزة جليل  الثقافة إصدار كتاب "مستقبل الثقافة يف مصر" لعميد األدب العريب أه حسني،
 من سلسلة ذاكرة الكتابة. 102، ضمن العدد 9191ثورة 

 حزب الوفد -1
ومئوية إنشاء احلزب، بعدد من الفعاليات منها زًيرة ضريُ سعد زغلول حيث  9191قام حزب الوفد ةالحتفال مبئوية ثورة 

إبلقاء كلمة أبو شقة تافات منوت منوت وحتيا مصر، وقام ر يس احلزب هباء الدين دين هقام أعضاء الوفد ةلسري إىل الضريُ مردجأ 
حفل غنا ي و هبذه املناسبة وقام احلزب بعمل احتفالية يف ذكرى الثورة كان فيها: عرض فيلم وًث قي عن الثورة وعن احلزب، 

احلزب احتفاال مبرور  مبقرجأ  زَ هجأ رض الصور الذى جُ علي عبد العال ر يس علس النواب كلمة، ةإلضافة إىل مع ىملدحت صاحل، وألق
 .9191ئة عام على ثورة م

 موقع إضاءات -3
ة مقاالت، هي:(1)"9191"مئة عام على ثورة أفرد املوقع ملفًّا خاصًّا عن مئوية الثورة بعنوان   ، وفيه عدَّ

الكتاب »اءة يف كتاب قر ... 9191السري: اجلناح املسلُ لثورة « عبد الرمحن فهمي»جهاز معتز ممدوح،  -
 .1091أبريل  7، ملصطفى أمني« 9191املمنوع: أسرار ثورة 

 .1091أبريل  9، 9191اتريخ ما أ له التاريخ يف ثورة د. إبراهيم البيومي غامن،  -
                                                                 

  http://cutt.us/HZHf :مبوقع إضاءات متاح عرب الرابط التايل (1)

http://cutt.us/HZHf
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 .1091مارس  15، وسياسات العدوان على اهلوية والذاكرة اجلماعية 9191ثورة د. إبراهيم البيومي غامن،  -
 .1091مارس  97، : جدليات الشريعة واهلوية واالستقالل واحلرية9191ثورة بيومي غامن، د.إبراهيم ال -
 .1091مارس  95، وتطور الوأنية املصرية 9191ثورة معتز ممدوح،  -
الربجوازية املصرية »قراءة يف كتاب : آهلة تفشل دا ًما: الربجوازية املصرية يف مواجهة االستعمارأمني محزاوي،  -

 .1091مارس  1، «صالح عيسى»للكاتب « وضةوأسلوب املفا
 موقع بوابة الشروق -4

 ، وهي:(1)أفرد املوقع أربعة ملفات مبعدَّل مقال يوميًّا يف كل ملف

 )صورة وحراك اجملتمع املصري أثناء الثورة( 9191ملف: على هامش ثورة 

 .ا للتصويرون معرضً إقطاعيون ومهنيون يقيمو سيدات وموظفون  (:9) 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -
 .(: املضاربون يتحكمون يف األسعار.. ومضاعفة مثن السكر والباول1) 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -
 .(: األجانب أيكلون حلم اخليل.. واملصريون يشمئزون منه5) 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -
 ة بيوت القمار؟ توزيع األموال على ضباط احلملة!(: ماذا كان حيدث عند مدا 5) 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -
 .وزراعة الغالل..عقبتان أمام الفالح املصري« تصدير البيض(: »5) 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -
 .(: السلطان فؤاد حيتفل بعيد ميالده رغم اشتعال األحداث2) 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -
 .: عروض بنادي املوسيقى الشرقي ومسرحية ملنرية املهدية عشية اندالع املظاهرات(7) 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -
 يف وزارة املعارف؟« قصة اجلاسوسية»( .. ماهي 3) 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -
 .«التنس»ويهزمهم يف « يكابر اإلجنليز»(: اندي أسيوط 1) 9191على هامش ثورة إجني عبد الوهاب،  -
 .«قروش.. ودعوات جملانيتها 5حماضرات تثقيفية مقابل (: »90) 9191على هامش ثورة  إجني عبد الوهاب، -
 عام؟ 900(: كيف عاجلت احلكومة والصحافة أزمة التحرش قبل 99) 9191على هامش ثورة إجني عبد الوهاب،  -
ليا.. مطالب علماء األزهر (: تقليل كثافة الفصول وتعيني محلة املؤهالت الع91) 9191على هامش ثورة إجني عبد الوهاب،  -

 .لتطوير التعليم
 .«ًينصيب السيدات القبطية»(: سلمية املظاهرات مسحت إبعالن نتيجة 95) 9191على هامش ثورة إجني عبد الوهاب،  -
 .«انر»(: نقابة الصحافة تناهض حماذير النشر والرقابة.. وأسعار الورق 95) 9191على هامش ثورة إجني عبد الوهاب،  -
 (: رغم فا ض امليزانية الغالء يلهب األسعار!95) 9191على هامش ثورة د الوهاب، إجني عب -
 .(: حتسني رواتب القضاة ومطالبات ةلزًيدة لباقي موظفي الدولة92) 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -
 .شوهوا السلمية الرعاع«: التعقل والسكينة»تدعو املتظاهرين إىل « األمة( »97) 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -
 .(: إةحة السهر إىل منتصف الليل بعد منعه93) 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -
 (: رغم فا ض امليزانية الغالء يلهب األسعار!91) 9191على هامش ثورة إجني عبد الوهاب،  -
 .عام 900(: عقوبة اإلعدام كانت حمل نقاش وخالف قبل 10) 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -
 .وسيلة إصالحية ملساعدة املنكوبني«.. إعانة األمطار(: »19) 9191على هامش ثورة جني عبد الوهاب، إ -
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 .(.. حترير املرأة بني مؤيد ومعارض يف الصحف املصرية11) 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -
 .دنية الصحيحة(.. منتقدو احلجاب: ديننا احلنيف ال يتعارض مع امل15) 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -
 .نسا ي لرفض اختيار عمدة ةملنوفية -(: أول وفد رجايل 15) 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -
 .(: حماكمة شقيقني لبيعهما دقيقا خمالفا للتسعرية15) 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -
 . لإلهلة فينوسمتثاال أثرًيًّ (: أنطونيادس يهدي بلدية اإلسكندرية 12) 9191على هامش ثورة إجني عبد الوهاب،  -
 .«احلالوة»(: عصابة تقتل وتسرق أبسيوط.. وعُمد يتساون عليهم مقابل 17) 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -
 .«ينال ثقة البكوات»قرشا و 55بق« الوأ »(: الطربوش 13على هامش الثورة )إجني عبد الوهاب،  -
 .جلس مديرية املنيا يرفع دعوى نفقة ضد ولديه(: عضو مب11) 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -
 .«عمل خريي جليل»: حفل لداود حس  يف تياترو جورج أبيض لصاحل 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -
 ا كرشوة من ماسُ أحذية!قروش صحف يوميًّ  5(: عمدة أبسيوط أيخذ بق 59) 9191على هامش ثورة حسام شورى،  -

 فن واألغاين()حول ال9191ملف وطنيات ثورة 

 .(: ساملة ًي سالمة املولودة مع املظاهرات.. وحياة ربنا املعبود وي آر فريي جود9) 9191وأنيات ثورة  -
 .املتهمة ةإلسفاف.. ملخص أهداف املظاهرات الشعبية« خد البزة واسكت(: »1) 9191وأنيات ثورة  -
 .لسخرية من االحتالل(: ًي بلُ زغلول.. ذروة إبداع املقاومة وا5) 9191وأنيات ثورة  -
كيف عرب حافظ إبراهيم عن أول مظاهرة «..خرج الغواين حيتججن(: »5) 9191 وأنيات ثورةحسام شورى،  -

 نسا ية يف اتريخ مصر؟
أول حماولة إلنتاج نشيد قومي «.. ب  مصر مكانكمو هتيا»(: قصيدة 2) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -

 .ملصر
 .حتميس املصريني ةلوأنية العاأفية«.. أهو ده اللي صار»(: را عة 7) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -
(: زغلول وقلىب مال إليه.. منوذج للمقاومة النسا ية والتحايل على 3) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -

 .االحتالل
 .وأنيةالذي وصل بسيد درويش لذروة األانشيد ال« شهر زاد»(: أوبريت 1) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -
نداء الطلبة الذي أصبُ رمزا  «..إحنا التالمذة ًيعم محزة..(: »90) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -

 .للغاضبني
بعد فشل « مصر تتحدث عن نفسها»(: شاعر النيل يكتب 99) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -

 املفاوضات مع اإلجنليز!
 .حيتفالن بنجاة سعد زغلول من حماولة اغتيال« ظحاف»و« شوقي(: »91) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -
أول فيلم مصري يوثل لفاة الثورة «.. برسوم يبحث عن وظيفة(: »95) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -

 .ومطالبها
 .«مصري وأ »أول شريط سينما ي لق«.. عودة سعد زغلول(: »95) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -
فن الثورة مل ينس املرأة وال «.. ده وقتك ده يومك ًيبنت اليوم(: »95) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -

 .قضاًيها
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أيقونة الثورة اليت خلصت كل «.. قوم ًي مصري مصر داميا بتناديك(: »92) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -
 .معانيها

سيد درويش  دعوة«.. ده أبف مني اللى أيلس على بنت مصر(: »97) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -
 .لتحرير املرأة وهنضتها

منوذج لدرامية «.. عشان ما نعلى ونعلى الزم نطاأي نطاأي(: »93) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -
 .وتطور أحلان سيد درويش

(: أمري الشعراء حيتفل خبروج السجناء السياسيني.. وأم كلثوم حتيي 91) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -
 .اعام 55قصيدته بعد 

دي مصر عايزه «.. السياس»و« احلشاشني»(: سيد وبديع خياأبان 10) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -
 .مجاعة فايقني

(: حافظ إبراهيم يدعو األثرًيء إىل كفالة اليتيم: رمبا يصبُ أحدهم 19) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -
 .سعد زغلول املستقبل

ري الشعراء يعايش األمة أًيمها ويوصف انتصاراهتا وانكسارهتا (: أم11) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -
 .بشعره

االحتفال بعودة سعد زغلول آبخر أحلان سيد «.. مصران وأننا(: »15) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -
 .درويش

اء (: حافظ إبراهيم يلهب محاس املتظاهرين ويشيد ةلثا رات ويندد إبلغ15) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -
 .9115دستور 

 .(.. سيد درويش يغ  للجيش املصري: مستقبل األمة بني إيديكم15) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -
إمىت نشوف قرش «.. الكاة»(: توبيخ الرأمسالية األجنبية بلحن 12) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -

 .املصري يفضل ىف بلده
 .م ترثي سعد زغلول: عدوه يف األغاين ولتعش ذكرى الزعيمأم كلثو  :(17) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -
أمحد حمرم يندد بفظا ع اإلجنليز وحيث الشعب على الصمود: إن  :(13) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -

 .احلياة ألمة مقدامة
كل معىن يف احلياة عربت »(.. أشعار وأزجال يف رًثء سيد درويش: 11) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -

 .«عنه ةلنغم
 .(: قصة نشيد اسلمي ًي مصر.. وحماوالت جعله نشيدا وأنيا ملصر50) 9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -
« بالدي بالدي»)األخرية(: من خطاب محاسي إىل النشيد الوأ .. رحلة  9191وأنيات ثورة حسام شورى،  -

 .عام 900خالل 
اتريخ مصر القومي »الساجاع هذه األحداث هو د عليه مت االعتماالكتاب الذي وهو  :9191ج( يوميات ثورة 

 ، وكتبت تلك املقاالت هاجر فؤاد:الرمحن الرافعي للمؤرخ الكبري عبد« 9119- 9195

 (: كيف كانت مصر قبل اندالع املظاهرات؟ وهل توقع أحد حدوث ثورة؟9) 9191يوميات ثورة  -
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 عد قبول السلطان فؤاد استقالة احلكومة؟(: ملاذا شعر الوفد ةخلطر ب1) 9191يوميات ثورة  -

  (: عالقة سعد زغلول بوزارة رشدي.. وملاذا اهتم االحتالل احلكومة ةلااخي؟5) 9191يوميات ثورة  -

 (: ملاذا احتج الوفد على تشكيل حكومة جديدة مطلع مارس؟5) 9191يوميات ثورة  -

  السلطة العسكرية؟ (: كيف أًثرت خطاةت الوفد غضب5) 9191يوميات ثورة  -

 (: كيف تسبب اإلنذار الربيطاين لسعد ورفاقه يف انفجار املصريني؟2) 9191يوميات ثورة   -
 (: ماذا قال سعد زغلول يف برقيته اليت تسببت يف اعتقاله؟!7) 9191يوميات ثورة  -

 .(: القبض على سعد ورفاقه ونفيهم إىل مالطا3) 9191يوميات ثورة  -

 (: كيف جرت أحداث أول أًيم الثورة؟!1) 9191 يوميات ثورة -

 .(: ارتقاء أول الشهداء... وألبة املدارس واألزهر يعلنون اإلضراب العام90) 9191يوميات ثورة  -

 .(: استمرار املظاهرات بعد سقوط الشهداء.. وإضراب احملامني والقضاة99) 9191يوميات ثورة  -

.. والرافعي يشكك يف  رمسي ةلقتلى واملصابني أغلبهم ألبة األزهر (: أول إحصاء91) 9191يوميات ثورة   -
 .األرقام

 .(: إنذرات بريطانية وهتديدات ةإلعدام بعد قطع السكك احلديدية95) 9191يوميات ثورة  -

 .(: هجوم سيارات بريطانية مدرعة وإأالق الرصاص على املصلني ةحلسني95) 9191يوميات ثورة  -

 . (: حتدي املتظاهرين للقوات الربيطانية وقطع خطوط السكك احلديدية95) 9191يوميات ثورة  -
 (: كيف ساوت الثورة بني األغنياء والفقراء والسيدات والرجال؟92) 9191يوميات ثورة  -

 .(: أضخم مظاهرة وأكثرها تنظيما تتعرض إلأالق انر من أرف عهول97) 9191يوميات ثورة  -

  (: استمرار املظاهرات ووقوع عازر دموية جديدة ةحملافظات؟93) 9191يوميات ثورة  -

 .(: سقوط أول شهيد من أالب املدارس.. وهجوم بدو الفيوم على اإلجنليز91) 9191يوميات ثورة  -

  (: كيف استطاعت النساء فك حصارهن أبقل من ساعتني؟10) 9191يوميات ثورة  -

  ورة يف دمياط؟ ومن الذي عينه االحتالل لتثبيت احلماية؟(: كيف كانت الث19) 9191يوميات ثورة  -

  (: من السبب وراء مطالبة الوفد ةالستقالل؟11) 9191يوميات ثورة  -

 .(: وقا ع املظاهرات يف الدقهلية واملواجهة مع االحتالل15) 9191يوميات ثورة  -

  الل لقمع الثورة؟(: كيف كان رد فعل الوفد على مذابج االحت15) 9191يوميات ثورة  -

  (: كيف تسبب خطاب وزير خارجية بريطانيا يف اإلفراج عن سعد زغلول؟15) 9191يوميات ثورة  -
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 .(: سفك الدماء على أعتاب األزهر.. وحتايل املصريني لدخول املسجد12) 9191يوميات ثورة   -

  سياسي؟ وملاذا؟(: كيف جهر علماء األزهر برأيهم يف املوقف ال17) 9191يوميات ثورة   -

 (: كيف حتولت الثورة من السلمية للعنف؟13) 9191يوميات ثورة  -

 .(: إحصاءات بعدد شهداء الثورة11) 9191يوميات ثورة  -

   ؟9191: الرافعي يتساءل ويرصد.. هل جنحت ثورة األخري (50) 9191يوميات ثورة  -
 "، وهي:بعد تسعني عاما 9191ثورة ان " ةإلضافة إىل إعاد نشر عدة مقاالت جلابر عصورة حتت عنو 

 .1001أبريل  95، صعود املرأة اجلديدة بعد تسعني عاًما.. 9191ثورة  -
 .1001مايو  19، بعد تسعني عاما.. الثوري واإلصالحي 9191ثورة  -
 .1001يونيو  93، بعد تسعني عاما.. األقباط والثورة 91ثورة  -
 .1001يونيو  15 ،ثورة األدب ..بعد تسعني عاًما 9191ثورة  -

عرض عموعة من الكتب، احلديثة والقدمية، اليت تروي جوانب خمتلفة بعلى مدار شهر مارس « الشروق»ومن جانب آخر قامت 
 ، ومنها:من األسباب إىل املآالت 9191لتأريخ وتوثيل أحداث ثورة 

 ، وذلك بعدة مقاالت كتبها أمحد عبد احلليم، وهي:يوميات لورد ملنركتاب  .9
 1091مارس  9، ( وًث ل مهمة لتأريخ ًثلث ثورة يف مصر احلديثة9ة يف كتاب يوميات لورد ملنر )جول -
(: مل نتصور أن يثور املصريون.. والسلطان حسني كان يشعر ةلقلل قبل 1جولة يف كتاب يوميات لورد ملنر ) -

 .1091مارس  1، وفاته
مارس  5، ء يف هذا البلد دون مساعدة األزهر(: ال ميكن فعل أي شي5جولة يف كتاب يوميات لورد ملنر ) -

1091. 
(: فؤاد رحب بعودة سعد زغلول ملصر ليس حبها فيه بل جلعله حتت 5جولة يف كتاب يوميات لورد ملنر ) -

 .1091مارس  5، السيطرة
ل (: سوء األوضاع االقتصادية وهجوم الصحافة الوأنية وحالة )هياج العق5جولة يف كتاب يوميات لورد ملنر ) -

 .1091مارس  5، العام( جعلت بريطانيا يف موقف صعب
(: ر يس الوزراء يوسف وهبة كان يرى املصريني غري انضجني.. وخشي 2جولة يف كتاب يوميات لورد ملنر ) -

 .1091مارس  2، إعالن رأيه
 7، ر والعداءتلغرافا للجنة ةالستنكا 9959جولة يف كتاب يوميات لورد ملنر )األخرية(: مجهور الوأنيني أرسل  -

 .1091مارس 
ة مقاالت كتبها حسام شورى، وهي:املراسالت السرية بني سعد زغلول وعبد الرمحن فهميكتاب  .1  ، وذلك بعدَّ

وًث ل تكشف نضال الوفد اخلفي يف ثورة  :(9« )املراسالت السرية بني سعد زغلول وعبد الرمحن فهمي»جولة يف  -
 مارس. 3، 9191
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سبب البحث عن أريقة للمراسلة  :(1« )ة بني سعد زغلول وعبد الرمحن فهمياملراسالت السري»جولة يف  -
 مارس. 1، السرية

كحرب سري لكتابة « ماء البصل» :(5« )املراسالت السرية بني سعد زغلول وعبد الرمحن فهمي»جولة يف  -
 مارس. 90، املراسالت

املصريون أظهروا للغرب أهنم جديرون  (:5« )املراسالت السرية بني سعد زغلول وعبد الرمحن فهمي»جولة يف  -
 مارس. 99، ةحلرية وال يقبلون املساومة

(: أخبار اعتقال القضاة واحملامني وانتحار 5« )املراسالت السرية بني سعد زغلول وعبد الرمحن فهمي»جولة يف  -
 مارس. 91، وكيل مديرية املنيا

(: كواليس أول قرار بفصل أعضاء من 2« )همياملراسالت السرية بني سعد زغلول وعبد الرمحن ف»جولة يف  -
 مارس. 95، الوفد

(: كيف واجه الوفد خطط اإلجنليز لضرب 7« )املراسالت السرية بني سعد زغلول وعبد الرمحن فهمي»جولة يف  -
 مارس. 95، الوحدة الوأنية؟

قاأعة جلنة ملنر (:كيف نشأت فكرة م3« )املراسالت السرية بني سعد زغلول وعبد الرمحن فهمي»جولة يف   -
 مارس. 95، حىت أقرها الوفد؟

(: أعضاء جلنة ملنر يشعرون أبن احلركة 1« )املراسالت السرية بني سعد زغلول وعبد الرمحن فهمي»جولة يف  -
 مارس. 92، الوأنية حتاصرهم

لنب والبيض (: الفالحون ميتنعون عن بيع ال90« )املراسالت السرية بني سعد زغلول وعبد الرمحن فهمي»جولة يف  -
 مارس. 97، والفراخ للجنة ملنر

(: اقتحام اجلنود اإلجنليز لألزهر يصب 99« )املراسالت السرية بني سعد زغلول وعبد الرمحن فهمي»جولة يف  -
 مارس. 93، يف مصلحة احلركة الوأنية!

 لتأييد احلركة أمراء يصدرون بياان 2(: 91« )املراسالت السرية بني سعد زغلول وعبد الرمحن فهمي»جولة يف  -
 مارس. 91، الوأنية

)األخرية(: حتميل الزعيم مسئولية االنشقاقات « املراسالت السرية بني سعد زغلول وعبد الرمحن فهمي»جولة يف  -
 مارس. 10، يف الوفد

 ، وذلك بعدة مقاالت كتبها أمحد عبد احلليم، وهي:للمستشار طارق البشري سعد زغلول يفاوض االستعماركتاب  .5
، (: أارق البشري يسلط الضوء على جذور اجلالء الربيطاين9يف كتاب سعد زغلول يفاوض االستعمار ) جولة -

 .1091مارس  19
 .1091مارس  11، (: االحتالل الربيطاين واجلهاز اإلداري1جولة يف كتاب سعد زغلول يفاوض االستعمار ) -
، نر أثبتت هيمنة الوفد على املشهد السياسي(: مقاأعة جلنة مل5جولة يف كتاب سعد زغلول يفاوض االستعمار ) -

 .1091مارس  15
 15، فرباير الصراع مع املعتدلني؟ 13(: كيف حسم تصريُ 5جولة يف كتاب سعد زغلول يفاوض االستعمار ) -

 .1091مارس 
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 .1091مارس  15، 9191(: موقع السودان يف ثورة 5جولة يف كتاب سعد زغلول يفاوض االستعمار ) -
الغرميني سعد -(: كيف استحالت املفاوضات بني الصديقني2سعد زغلول يفاوض االستعمار ) جولة يف كتاب -

 .1091مارس  12، زغلول وماكدوانلد
مارس  17، (: مالمُ املشروع الربيطاين يف املفاوضات7جولة يف كتاب سعد زغلول يفاوض االستعمار ) -

1091. 
 .1091مارس  11، ماكدوانلد-: فشل حمادًثت سعدجولة يف كتاب سعد زغلول يفاوض االستعمار )األخرية( -

حيث قامت الدار بنشر سلسلة من الكتاةت  ٩١٩١دار الشروق مبئوية ثورة  تحتفل، ادار الشروق للطباعة والنشر -5
اب ات الىت نفدت منذ زمن لكتَّاجلديدة الىت يشرف عليها كبار أساتذة التاريخ، جبانب إعادة نشر بعض الكالسيكيَّ 

ثوا إىل من عاصروا الثورة ونشروا وًث ل ورسا ل حصلوا عليها منهم ويعد كتاب  عاصروا أحداث الثورة، أو حتدَّ خنيومؤرجأ 
مىن عبدالعظيم أنيس  :إعداد وحتريرمن  ،ةكورة أعمال السلسلة« 9110قققققققققققق9191يوميات لورد ملنر ووًث ل أخرى »

 . (1)ياملستشار أارق البشر  :تقدميو الثقافية، الدراسات  مدير قسم التحرير ةلدار وةحثة يف

                                                                 
، متاح عرب الرابط التايل: 1091فرباير  5بنشر سلسلة من الكتاةت اجلديدة، موقع بوابة الشروق،  91ملزيد من التفاصيل، انظر، الشروق حتتفل مبئوية ثورة  (1)
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